
                   

           جامعه المنوفية               كمية االقتصاد المنزلي

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توصيف مقرر دراسي نموذج 

 
 .....الجودة واالعتماد :البرنامج الذي يتبعه المقرر
............... .....................20090-2008العام الدراسي .............    ..................القسـم الذي يتبعه البرنامج

 ....................... ....:  منزلي وتربية     تاريخ إقرار التوصيفداقتصا:  القسم الذي يتبعه المقرر
       :معمومات أساسية- أ

 :الرمز الكوديكمبيوتر :اسم المقرر
HEE(31)8 

الثالثة : المستوي/ الفرقة

 يجمالاإل 2 أو تمارين/  و عممي 2 نظري 1 :  الدراسيةالساعات/ عدد الوحدات

: معمومات متخصصة- ب
     Aimsأهداف المقرر - 1

 

 وقىف انطانة ػهً االيكاَياث انًتاحت فً انحاسة االنً وكيفيت تشغيهت

 واإلستفادة يُه 

 

 

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

 المعرفة و الفهم-      أ
Knowledge and 

Understanding  

 .اٌ يرؼهى انطانة أهًيح انحاسة االنً .أ

 أٌ يذكش أيكاَياخ انحاسة االنً .أ

 يرؼشف ػهً َظاو انكًثيىذش  االخهضج وانثشيدياخ.3.أ

 .أٌ يدرك انبرايج وكيفيت ػًهها يٍ خالل َظاو انتشغيم

 القدرات الذهنية-      ب
Intellectual skills  

 .أٌ يحهم تياَاخ انثحىز

 كيف يؼانح انكًثيىذش انثياَاخأٌ يأخذ في االػرثاس .ب

 

 

 المهارات المهنية -      جـ
Professional Skills 

 يشغم انكًثيىذش تطشيقح أيُه.ج

 يسرطيغ انرؼايم يغ انثشيدياخ انًخرهفه.ج

 ذيسرطيغ انرثحش فً شثكح االَرش َد.ج

 المهارات العامة-      د
General Skills 

 

 يرؼايم يغ انكًثيىذش تسهىنح.د

 

 

 

 

     Syllabus   يحتىٌ انًقرر - 3
 انًىضىع انًىضىع 



 

انُظري 
َظاو انكًثيىذش -1

اَىاع انكًثيىذش -2

وحذاخ االدخال واالخشاج -3

وانرخضيٍ 

اخرثاس شفىي -4 

انثشايح –انرطثيقاخ -َظاو انرشغيم-5

انخذييح 

اخرثاس َصفً - 6

 يشاحم يؼاندح انثياَاخ – 7

شثكح انًؼهىياخ انؼانًيح -8

يسرؼشضاخ انىية -انًىاقغ-9

انخذياخ ػهً االَرشَد -10

اضافح أواصانح يكىٌ يادىدذيذ -11

كيفيح ذحًيم انثشايح - 12

يشاخؼح نًم سثق دساسرح -13

اخرثاس -14

 

 

انؼًهً 
انرؼشف ػهً يكىَاخ انحاسة 

ذشغيم انحاسة  وانرؼايم يؼه 

اسرخذاو وحذاخ االدخال -3

واالخشاج وانرخضيٍ 

ذطثيقاخ -4

 وكيفيح ػًهها يٍ خانثشيديا-5

خالل َظاو انرشغيم  

اخرثاس َصفً - 6

انرذسية ػهً تشيدياخ يخرهفح -7

كيفيح انذخىل ػهً انُد -8

انذخىل ػهً يىاقغ يخرهفح -9

كيفيح اسرقثال خذياخ االَرش – 10

َد 

ذثثيد كاييشا -11

ذحًيم تشَايح انشساو -12

يشاخؼح نًم سثق دساسرح -13-

اخرثاس -

  

 

 

 - 

  انتدريس  وانتؼهى أسانية- 
Teaching and learning 

methods 

 

 انًحاضشج.أ.4  

 انثياٌ انؼًهً.ب.4

 انًُاقشح.ج.4

 

 

 

 

 

أسانية انتدريس وانتؼهى نهطالب ذوٌ - 5

انقدراث انًحدودة 

Teaching and Learning methods for 

disables  

اسرخذاو وسائم إيضاذ واسطىاَاخ ذؼهيًيح .أ.5

. ب.5

. ج.5

 

 

اسرخذاو أسهىب انرؼهى انذاذً وانًىديىالخ .أ.6 انًتًيزيٍ أسانية انتدريس وانتؼهى نهطالب- 6

. ب.6

 

 

 Students assessment:  تقييى انطالب    - 7
 

 لقياس الجانب المعرفي.أختبارتحصيمى...... Toolsاألساليب المستخدمة            -     أ

 الجانب المهارى  لقياس..اختبارعممى.....



 

............................. السادساألسبوع  Time scheduleالتوقيت        -     ب
 .............................األسبوع الرابع عشر

 %30نهاية الفصل الدراسي       توزيع الدرجات -    ج

 :%5منتصف الفصل الدراسي   

 % 5االمتحان الشفوي         

% 10االمتحان العممي          
 

  Grading system  نظام تحديد التقديرات–د 
 
 
 

 

 

: List of references  قائًت انكتة اندراسيت وانًراجغ- 8

 

          Course notesمذكرات -        أ

 
 انًزكشاخ انرً يقىو اسرار انًادج تإػذادها

كتب ممزمة -       ب
Required books (Text books)     

 

 

كتب مقترحة  -       ج
Recommended books 

 

 

 الخ...دوريات عممية أو نشرات  -       د

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 

 االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم- 9
داتا شو 
اسطوانات تعميمية 

 

               

 

د ػال يىسف يحًد :(أستاذ انًادة)يُسق انًقرر

رشدي ػيد . د.ا:رئيس انقسى

 /    /التاريخ   

 


