الهيئة القىمية لضمبن جىدة الحعليم واالعحمبد

ًَٕرج سلى ()21
جبمعة  /أكبديمية  :المىىفية
كلية  /معهذ  :االقحصبد المىضلً
 :إداسة مىضل ومؤسسب ت
قسم

رٕصيف يمشس دساعي
 -1ثيبوبت المقشس
الفشقة  /المسحىي  :ثانية

الشمض الكىدي HE M :
HM(21)3

اسم المقشس  :اآلالت واألجهزة
المنزلية

الحخصص :

عذد الىحذات الذساسية  :وظشي

 -2هذف المقشس :

 1ـ التعرف عمي بعض أنواع اآلالت واألجهزة المنزلية

ماجستير
2

عملً

2ـ التعرف عمي طرق تشغيل األجهزة واآلالت المنزلية الستخدامها االستخدام

الصحيح

 -3التوصيل إلى طريقة المثمي الستخدام اآلالت واألجهزة المنزلية

لمتوصل لطريقة ترشيد االستخدام والعمل عمي إطالة عمر االداه أو الجهاز

 -3المسحهذف مه جذسيس المقشس:
طالة الفشقة /الثبوية مبحسحيش
أ -المعلىمبت والمفبهيم:

 .1الدراســـة المتقدمـــة لؤلجهـــزة المنزليـــة واآلالت المســـتخدمة
بالمنزل

 .2التعرف عمي األعطال والمشكالت التي تحدث لؤلجهزة المنزلية أثناء
العمل

 .3اإللمام بمبادي وأساليب اإلدارة العممية الحديثة لؤلدوات واألجهزة
المنزلية

 .4الدراسة المتقدمة لتركيبات وتصميمات األجهزة واألسس السممية

لالستخدام والمواد والخامات المستخدمة في صناعتها والعناية بها 0

 .6فهم كيفية االستخدام الرشيد لآلالت واألجهزة المنزلية من أجل إطالة عمرها
االقتصادي واالستهالكي

ة -المهبسات

 .2انمذسح ػهي إعزُبج أعظ اخزيبس األدٔاد ٔاألخٓضح انحذيثخ ػهي األعظ انؼهًيخ
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الزهىية :

انغهًيخ ٔفمب نالحزيبخبد انًطهٕثخ 0
 .1انشثظ ثيٍ َٕػيخ األخٓضح ٔاألدٔاد انًُضنيخ ٔطشيمخ اعزخذاو سثخ األعشح نٓب ثًب
يؤثش ػهي ٔلزٓب ٔخٓذْب أثُبء انؼًم 0
 .3إعزُجبط حهٕل يُبعجخ نهًشكالد انزي رٕاخّ األعشح أثُبء اعزخذاو األدٔاد ٔاألخٓضح
انًُضنيخ 0
 .1قادر عمي العناية واالستخدام األمثل لؤلجهزة المنزلية الطالة عمرها االستهالكي

جـ -المهبسات
المهىية الخبصة  .2اكتساب المهارات في تحديد أعطال األجهزة المنزلية وكيفية اإلصالح البسيط لها
ثبلمقشس :
.3إعداد الب ارمج اإلعالمية وبعض التطبيقات العممية الخاصة باستخدام األجهزة والمعدات
المتاحة بطريقة سممية وتحقيق الغرض المطموب بأقصى كفاءة ممكنة
 .1التعاون في العمل الجماعي والتحمي بروح الفريق

د -المهبسات
العبمة .2 :االتصال الفعال مع اآلخرين

 .3انزؼهى انزاري
 .4انزفكيش ثطشيمخ يُظًخ رٕاكت انزمذو انؼهًي

 -4مححىي
المقشس:

األعجٕع

انًٕضٕع
ثؼض إَٔاع اآلالد انًُضنيخ

انًفشيخ –لبطؼخ انخضش ٔاد –انؼصبسح –انغكبكيٍ

 -انكٓشثبئيخ

األخٓضح انًُضنيخ
انخالط –يحضش انطؼبو – انًبصج  -انكجخ
أخٓضح انطٓي
انًٕالذ ٔاألفشاٌ – انًٕلذ انغبصيخ
انًٕالذ انكٓشثبئيخ – أفشاٌ انًيكشٔٔيف

األٔل

انثبَي
انثبنث
انشاثغ

ػذد
انغبػبد
2

2
2
2

ثؼض أخٓضح انطٓي األخشٖ
انشٕايخ انكٓشثبئيخ –ٔحذح انشي ثبنغيبج -انًمالح انكٓشثبئيخ
انؼًيمخ

انخبيظ

2

إَبء األسص انكٓشثبئي -خٓبص صُغ انضثبدي -انغاليخ انكٓشثبئيخ

انغبدط

2

أخٓضح انزجشيذ ٔانزدًيذ
– انثالخخ انًُضنيخ
انًدًذ انًُضني

انغبثغ

2

انثبيٍ

2

أخٓضح انزٕٓيخ ٔانزذفئخ ٔانزكييف

انزبعغ

2

أخٓضح انُظبفخ
–غغبنخ األطجبق –خٓبص انزخهص يٍ انفضالد

انؼبششح

2

غغبالد انًالثظ-انًكُغخ انكٓشثبئيخ –صبػك انحششاد

انحبدي
ػشش

2

أخٓضح انؼُبيخ انشخصيخ
–عخبَبد انًيبِ –انًكٕاح انكٓشثبئيخ –يخفف انشؼش انكٓشثبئي
أخٓضح االرصبالد انًُضنيخ
اندشط انكٓشثبئي -انٓبرف  -أخٓضح االرصبالد انذاخهيخ

انثبَي
ػشش

انثبنث
ػشش

2

2
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 -5أعبنيت انزؼهيى
ٔانزؼهى

-2انًحبضشاد انُظشيخ
 -1انحٕاس انحش
 -3انؼصف انزُْي
 -4التقارير والبحوث

التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لؤلبحاث والتقارير الفردية باالستعانة

 -6أعبنيت انزؼهيى
ٔانزؼهى نهطالة رٖٔ
انمذساد انًحذٔدح

باإلنترنت
2ـ ُْذعخ االَزجبِ إلصانخ ػٕايم انزشزذ أثُبء انًحبضشح
1ـ أعهٕة انًُزخخ.
3ـ أعهٕة رحهيم ٔردضئخ انًحزٕٖ انؼهًي نهًُٓح.

 -7رمٕيى انطـــالة :
أ -األسبليت المسحخذمة

ة -الحىقيث

أ  .االختبار الدوري األول لتقييم المعارف ومدي فهم الطالب لمحتوي المقرر

ب .األداء األسبوعي لتقييم متابعة الطالب ومهارات التفكير واألداء العملي
وقدرته علي المناقشة
ج  .التفاعل الصفي واالختبار الشفهي لتقييم قدرة الطالب علي التفكير
ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
األسبوع .........الرابع....................
األسبوع ................الثامن.............

األسبوع ......................الثاني عشر.......
األسبوع ............السادس عشر

جـ -جىصيع الذسجبت

منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

أعمال السنة

نهاية الفصل الدراسي

%
%

% 20

% 00

 -8لبئًخ انكزت انذساعيخ ٔانًشاخغ :
أ -مزكشات

 -نعمة مصطفي رقبان ( )2000اإلدارة العممية لمشئون المنزلية 0دار

النسور لمطبع النشر 0شبين الكوم
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ة -كحت ملضمة

 -نعمة مصطفي رقبان ( )2000اإلدارة العممية لمشئون المنزلية 0دار

النسور لمطبع النشر 0شبين الكوم

جـ -كحت مقحشحة

د -دوسيبت علمية أو
وششات  ...الخ

أسحبر المبدة د/اميره حسان

سئيس مجلس القسم العلمً :أ.د /ربيع محمود علي نوفل

