
               

 االقتصاد المنزلي كميةالمنوفية                 جامعه        
 ضمان الجودة واالعتماد وحدة

 
 

 دساسً يقشس رىصٍف ًَىرج

 

 خصبد الوٌضلي االل بكبلىسيىطالزي يخبؼه الومشس:    البشًبهش

 1022/1021: الذساعي  الؼبم       لغن الخغزيت وػلىم االغؼوه:  الزي يخبؼه البشًبهش المغـن

 8/6/1008إلشاس الخىصيف:   حبسيخالخغزيت وػلىم االغؼوه      لغنالزي يخبؼه الومشس:  المغن

 الفصل الذساعي الزبًي

       يؼهىيبد أسبسٍخ: -أ 

خ ورخضٌٍ ثًبس انخضش إػذاد ورؼجئانًقشس: اسى

 وانفبكهه

 

 انكىدي: انشيض

HEPHNFS(22)3 

 ثبٍَخ/ انًسزىي:انفشقخ

  دكزىساح

/ انسبػبد انىحذاد ػذد

 : انذساسٍخ
 - َظشي 2

/ أو  و ػًهً

 رًبسٌٍ
 ًجًبناإل 2

 يؼهىيبد يزخصصخ: -ة

     Aimsأهذاف انًقشس  -1

 .هؼشفت الطبلب غشق اإلػذاد الوخخلفت للزوبس للخخضيي -

ؼشفت الطبلب غشق الخخضيي الوٌبعبت ودسصبث الغشاسة والشغىبت للزوبس وهذة ه -

 الخخضيي الوالئوت.

 -انًخشجبد انزؼهًٍٍخ انًسزهذفخ يٍ رذسٌس انًقشس:-2

 وانفهى انًؼشفخ - أ

Knowledge and understanding 

 .هؼشفت الؼوليبث الفغيىلىصيت الخي حغذد للزوبس بؼذ الضوغ -

 الزوبس الوغبفظت ػليهب.كيفيت إغبلت فخشة عيبة  -

 انقذساد انزهٍُخ  -ـ ة

Intellectual skills  
 -دساعت اًغب الظشوف الوالئوت لخخضيي االًىاع الوخخلفت هي الزوبس )وسليت -

 .صهشيت( -عبليت –صضسيت 

 هذة الخخضيي الوٌبعبت( -سغىبت ًغبيت –)عشاسة  -



 انًهبساد انًهٍُخ -ج

Professional Skills 
طشق الوٌبعبت لوؼبهلت الزوبس للوغبفظت ػلي ًعبسحهب واغبلت هذة الخؼشف ػلي ال -

 . حخضيٌهب وإكغببهب الصفبث الضيذة للخغىيك والوغبفظت ػلي الميوت الغزائيت

 

 انًهبساد انؼبيخ: -د

General Skills 
حووىفيش روووبس الخعووش والفبكهووه ةغووىن فخووشة هوكٌووه ػووي غشيووك الغفوو  الوخخلفووت  -

 .واغبلت فخشة عيبة الزوبس

 

 Syllabus   يحزىي انًقشس  -3

     

 انسبػبد                                                                            ػذدانًىضىع                                                                                         األسجىع

 4 خؼبئت وغشق الخؼبئت الوخخلفت والؼبىاث الوٌبعبتدساعت كيفيت حضهيض الزوبس لل -1

 4 دساعت حٌفظ الزوبس وحطبيمبحهب الؼوليت بفغيىلىصيب الزوبس -2
 4 دساعت اإلًعبس الصٌبػي ووعبئل ػوليبث اإلًخبس الصٌبػي للزوبس -3
 4 غشق الخخضيي الوخخلفت للزوبس دسصت الغشاسة دسصت الشغىبت هذة الخخضيي( -4
هؼبهلت روبس الخعش والفبكهه هي عيذ غشيمت حخضيٌهب هؼبهلت لوٌغ الخٌبيج  -5

 غشق صيبدة هذة الغف  والميوت الغزائيت للزوبس -والخضسيغ

4 

 4 هؼبهلت الخعش والفبكهه ببإلشؼبع بطشيمت صذيذة للغف  -6
 4 كيفيت االعخفبدة هي هخلفبث إػذاد وحؼبئت وحخضيي الزوبس -7

  وانزؼهى  ٌسانزذس أسبنٍت - 4
Teaching and learning methods 

 الوغبظشة (2

 .الضيبسة الويذاًيت لوغطبث الخؼبئت وحضهيض الزوبس (1

 في ػشض بؼط ًوبرس الغف  Data showاعخخذام  (3

 

 انًحذودح انقذسادأسبنٍت انزذسٌس وانزؼهى نهطالة روي  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 الوغبظشة (4

 ث.الوٌبلشب (5

 الضيبساث (6

 انزذسٌس وانزؼهى نهطالة انًزًٍضٌٍ أسبنٍت -6

 إػذاد عيوٌبس لخىظيظ الٌوبرس الوخخلفت والوؼبهالث الخي حضشي لبؼط الزوبس للغف .-

   Students assessرقٍٍى انطالة      : -7

  Toolsاألسبنٍت انًسزخذيخ         -أ  

 

 حغصيل الطبلب الذساعي لميبط: حغشيشي اخخببس

 ةػوبن الغٌت لميبط الخغصيل والمذساث الزهٌيتلميبط:   شفهيت ببساخخ

 



 Time scheduleانزىقٍذ         -ة    

 انشاثغ           )اخش انؼبو( ..........   األسجىع

 انثبيٍ           )اػًبل انسُخ( ............   األسجىع

  ............   األسجىع                           

 

 انذسجبد            رىصٌغ  ج  

 %  08انفصم انذساسً     َهبٌخ
 

   %  18انفصم انذساسً    يُزصف

 % 5انشفىي              االيزحبٌ

 %           انؼًهً       االيزحبٌ

 %           فصهٍخ       أػًبل

 

 Grading system َظبو رحذٌذ انزقذٌشاد – د

 %  90                                اهخيبص

 %  90% الي الل هي    80                صذا صيذ

 %  80% الي الل هي  70                        صيذ

 %  70 هي% الي الل    60                   همبىن

 

 :List of references  قبئًخ انكزت انذساسٍخ وانًشاجغ -8

          Course notesيزكشاد  -أ       

  

 كزت يهضيخ -ة      

Required books (Text books 
 د/ ٌىسف وانً( -إػذاد ورخضٌٍ ورؼجئخ ثًبس انخضش وانفبكهه )د/ ػجذ انشؤوف طبٌم -1

 فغيىلىصيب الزوبس      )د/ صالط الٌبىي واخشوى( -1

 كزت يقزشحخ  -ج      

 Recommended book 

- Amer. J. of hort. Sci 

- Hort. abstr 

 َششاد  ...انخدوسٌبد ػهًٍخ أو  -د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 اإليكبٍَبد انًطهىثخ نهزذسٌس و انزؼهى -

 Over head projector 

 Data show 
 

 

 يُسق انًقشس)أسزبر انًبدح(:أ.ديحًذ يصطفً انسٍذ ػهً

 سئٍس انقسى:أ.د/ششٌف صجشي سجت 

 2811/2812انفصم انذساسى انزبَى 
 

 


