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Abstract: 
The present study aimed to identify the effectiveness of Educational 

Activities in Home Economics based on Practical Intelligence to 

Develop Entrepreneurial Skills and E- Marketing Culture among 

Students of the HomeEconomics Division at the Faculty ofbSpecific. 

To achieve the objectives of the study, a list of a set of skills classified 

as entrepreneurship was prepared, and a set of educational activities in 

home economics based on practical intelligence were designed, which 

can help in developing the study variables.The total sample of the study 

amounted to    students (   basic samples +    survey samples) from 

the fourth year students in the Department of Home Economics - 

Faculty of Specific Education, and the study used some measurement 

tools prepared by the researcher:  - Entrepreneurship skills note card, 

 - Culture scale E-marketing, and the previous tools were applied to the 

research sample students (before and after).The scores were corrected 

and the data were processed using the statistical program SPSS ver.  , 

and the results showed the following:There are statistically significant 

differences at the level of (    ) between the mean scores of the study 

sample students in the two “pre – post” applications of the 

Entrepreneurship Skills Note Card in favor of the post 

application.There are statistically significant differences the level of 

(    ) between the mean scores of the study sample students in the two 

“pre- post” applications of the e-marketing culture scale in favor of 

the post  application.In light of the results, a set of recommendations 

and suggested studies were presented. 

Keywords:Educational Activities, Practical Intelligence, 
Entrepreneurial Skills,  E- Marketing Culture . 
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 تينية مهارات ريادة األعنال دور اجلامعات يف
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 ( Jorge, A.,      ) 
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 Electoronic Marketing Culture ثكافة التشويل االلكرتوىي
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 E-marketing مفهوو التشويل االلكرتوىي
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 اىتشار التشويل االلكرتوىي : اليت أدت إليالعوامل 
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 التشويل االلكرتوىي وات أهه  قي

 Mobile Marketing 

( Reichhart, et al.      )

  Social media Marketing
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Varsha &Ganesh (    )

 

 

 

 

 

. 

 



ألعنال فاعلية أنشطة تزبوية يف االقتصاد املهشلي قائنة علي الذكاء العنلي يف تهنية مهارات ريادة ا

 وثقافة التسويق االللرتوني لدي طالبات شعبة االقتصاد املهشلي بللية الرتبية الهوعية

 أ.م.د/  فاطنة عبد الزساق عنز                                                             أ.م.د/  غادة " حمند حسهى " الهوبي حمند           

 2022  أغسطس                                                - 848 -                 واخلنسون                                     انيالجالعدد         

 

 

 

 أهنية تعله التشويل االلكرتوىي
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 التشويل االلكرتوىيعوائل 
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 إعداد املواد التدريبية وأدوات الكياس 

           إعداد قائنة مبهارات ريادة األعنال املزاد تينيتها يف الدراسة احلالية: أواًل
 (2ملحل )
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 املهارات الفزعية اجملاالت األساسية و

 التطبيل العنلي 3
Into action 

 

ــ ــداد ثاىي ــل ًا : إع ــي   دلي ــذكاء العنل ــي ال ــة عل ــة الكائن ــطة الرتبوي          األىش
       (3ملحل )
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  : األًشطح الرزتىيح هذج ذطثيق
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 ثاىيًا : ىتائج الفزض الجاىي
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. عالن الوعزفح ، اتجاهاث معاصزة وقضايا نقذيت يالذكاء اإلنسان

(  333سلسلح كرة ثقافيح يصذرها الوجلس الىطٌي للثقافح والفٌىى واآلداب ،) 

 ، الكىيد .
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