
                                                                                        

           جامعه المنوفية               كمية االقتصاد المنزلي

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيف مقرر دراسي نموذج 
 

  اقتصاد منزلى \ .:البرنامج الذي يتبعه المقرر
 2009-2008..العام الدراسياقتصاد منزلى وتربية    القسـم الذي يتبعه البرنامج

 ....................... ....: تاريخ إقرار التوصيفاقتصاد منزلى وتربية     القسم الذي يتبعه المقرر
 
       :معمومات أساسية- أ 

 :الرمز الكوديتدريب صيفى :اسم المقرر
HEE(22)7   

الثانية :المستوي/ الفرقة

 يجمالاإل أسبوع3 أو تمارين/  و عممي 3 نظري  :  الدراسيةالساعات/ عدد الوحدات

: معمومات متخصصة- ب
     Aimsأهداف المقرر - 1

 

يهذف هذا التذرية الً إكساب الطالة الوهارٍ العوليت فً 

 (االًتاج-التخطيط–الباتروى )التعاهل هع أقسام الوصٌع

:  المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر-2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم-      أ
Knowledge and Understanding  

 يعرف أنواع انباحروناث فى انمصنع.1.أ

 يذكر طرق انخعشيك وانمض وانفرد.2.أ

 يعذد أنواع خطوط االنخاج.3.أ

 القدرات الذهنية-      ب
Intellectual skills  

 يحهم أوراق انعمم حخى يمكنه عمم انباحرون.1.ب

 يحهم أوراق انعمم نخحميك أعهى معذل إنخاج عنذ عمم .2.ب

lay out 

حبعا نهطهبياث  (ratio)انخذرية عهى عمم خطت انخشغيم 

 

 المهارات المهنية -      جـ
Professional Skills 

 حطبيك عمهى عهى رص االنخاج حبعا نهمنخح وكميت االنخاج.1.ج

حذرية عمهى عهى عمم انماركر ةاالداء انعمهى وانسريع .2.ج

 فى نفس انولج

 المهارات العامة-      د
General Skills 

 

 انمذرة عهى انخعامم وسط فريك عمم نخحميك أعهى خودة.1.د

 

 

     Syllabus   هحتىٌ الوقرر - 3
 

 

 انموضوع االسبوع

انمض +انباحروناالول 

انخخطيط انثانى 



انثانث 
أنواع -انخطوط)اإلنخاج 

 (انماكيناث

  التذريس  والتعلن أسالية- 4

Teaching and learning methods 

 

 أسانية عمهيت حعخمذ عهى االحخكان مع والع انعمم انفعهى.أ.4

 

 

 

أسالية التذريس والتعلن للطالب روٌ - 5

القذراث الوحذودة 

Teaching and Learning methods 

for disables  

. أ.5

. ب.5

. ج.5

 

 

 أسالية التذريس والتعلن للطالب- 6

 الوتويسيي

. أ.6

. ب.6

 

 

 Students assessment:  تقيين الطالب    - 7
 

األساليب المستخدمة            -     أ
Tools 

    ....................... عرض شفوى لممشاكل التىواجهتهم.

 أسئمة شفويةفى أماكن العمل
تقييم لمتقرير العممى الدى قامو ا باعدادة 

    لقياس................................. 

   %30نهاية الفصل الدراسي        توزيع الدرجات -    ج

   % 10االمتحان الشفوي            

  % 10         شفوىاالمتحان العمل
التقدير النسبة المئوية 

ضعيف جدا % 30اقل من 

ضعيف % 49% :30من 

مقبول % 64% :50من 

جيد % 74% : 65من 

جيد جدا % 84% : 75من

امتياز % 85أكثر من

 

 

 د سها حوذي عبذ الرازق.م.ا:(أستار الوادة)هٌسق الوقرر

د رشذي عيذ .ا:رئيس القسن

 /    /التاريخ   

 


