
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم
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 توصيف مقرر دراسينموذج 
 تىصٍف انًقشس:

 ثكبنىسٌىس االقتصبد انًنزنً )انتغزٌخ وػهىو األطؼًخ(:  انجشنبيح انزي ٌستىي انًقشس

 انقضى انزي ٌىفش انجشنبيح :  )انتغزٌخ وػهىو األطؼًخ(

 ىو األطؼًخ(انقضى انزي ٌىفش انًقشس:     )انتغزٌخ وػه

               انفشقخ انذساصٍخ انتً تذسس انًقشس : انفشقخ انثبنٍخ دكتىساه

 8/6/2008تبسٌخ اػتًبد انتىصٍف ين قجم يدهش انقضى

 1022/1021انؼبو انذساصى:

  

 أ. يؼهىيبد أصبصٍخ:

 ......... قى انكىديانش انثبنٍخ دكتىساه -:  انفشقخ انذساصٍخ    انضٍبصخ انذونٍخ انغزائٍخ : اصى انًقشس
   ، صبػخ   ( 28)  -: ) فً انؼبو( ػذد انضبػبد

 ح يسبضش:    ػذد انًسبضشاد فً األصجىع 

 

انضٍبصخ انذونٍخ اصى انًقشس: 

     انغزائٍخ

 .الرمز الكودي:
HEPHNFS(22)2. 

 انفشقخ/ انًضتىي:  انثبنٍخ دكتىساه

 (  / ) عدد الوحدات 
 الدراسية:  الساعات

 نظري 2
-
- 

 يجمالاإل 2 / أو تمارين عممي

 
 
 معمومات متخصصة: -ب
 

أهذاف انًقشس  -1

 انؼبيخ

 General Aims   

الذراسةةت ا ةةن العاةةزالبث نال ةةمالية الووليةةت الذنليةةت الوعلل ةةت  .1

 بعذانل االغذات

 دراست ا ن االشعزاطبث الوعلل ت بوزاقبت جمدة االغذات .2

لذنليت فى هجةبل دراست دنر ا ن الهيئبث نالوؤسسبث الووليت ا .3

 العازالبث نالعنظيوبث الهعلل ت ببلعبج الغذاء نالعغذات
 



انًؼشفخ و انفهىأ  -1  

Knowledge and 

Understanding 

هلزفت الطبلب ا ن الهيئبث نالونظوبث الذنليت العى تنظن  .1

 اللول ببلعازالبث الوعلل ت ببلغذاء نالعغذات

 ذانل االغذاتهلزفت الطبلب كيفيت توذاذ هلبايز الجمدة نت .2

نالعى تعمافق هع  هلزفت الطبلب بأ ن ال مالية الوطب ت هوليب   .3

  الولبايز الذنليت فى هجبل تذانل هزاقبت الجمدة لالغذات

ة  انقذساد انزهنٍخ-1  

Intellectual skills 

تنويت الوذارك الطبلب لوم ا ويت البوث نالو برلت  .1

البث الذنليت نللعازالبث الوطبب ت هوليب نه برلعهب ببلعاز

 ناالقليويت

 

ج انًهبساد انًهنٍخ-1  
Professional Skills 

البوث عة هب تن تنفيذه فلليب فى هجبل العبج نتةذانل نهزاقبةت  .1

 االغذات نالعبكذ هة تطبيق الولبايز

العةةةةذراب علةةةةى االلؤةةةةبل ببلوؤسسةةةةبث نالهيئةةةةبث الولنيةةةةت  .2

 ببلعازالبث الغذائيت

ثةل تلةا الهيئةبث نهببتبهةب هلزفت االهةبكة العةى تعماجةذ بهةب ه .3

 االقليويت داخل المطة

4.  

 انًهبساد انؼبيخ د-2
General Skills 

 

العذراب على كيفيت العماصل نالعلبهل هع الوؤسسبث  .1

 نالهيئبث الللويت نالعازاليت

 

 صبػخ ػًهً( 12صبػخ نظشي +  12)
 

يستىي  -3

   انًقشس 

Syllabus 
 ػذد انضبػبد انًىضىع األصجىع و

 

 األول 2
يقذيخ ػن اهى انهٍئبد وانًؤصضبد انتى تؼًم فى 

 يدبل انتششٌؼبد انغزائٍخ 

4 
 

 انثبنً 1
انتؼشف ػهى اهى اندهبد انًسهٍخ انتى تؼًم فى 

 يدبل انتششٌؼبد انغزائٍخ 

1 
 

 انثبنث 3
دساصخ اهى انتششٌؼبد وانهىائر انًنظًخ نًشاقجخ اندىدح 

  االغزٌخ

1 
 

 انشاثغ 4
ثأهى انهىائر انًنظًخ نؼًم خهبد انًشاقجخ  انتؼشٌف

 االغزٌخ انًسهٍخ

1 
 

 انخبيش 5

يؼشفخ اهى انًىاصفبد انقٍبصٍخ انًسهٍخ وانذونٍخ 

انًنظًخ نؼًم انهٍئبد انشقبثٍخ انتى تؼًم فى يدبل 

 االغزٌخ

1 

 

 

  انتذسٌش  وانتؼهى أصبنٍت -4
ذاو اصبنٍت االٌضبذ )افالو يغ اصتخانششذ  .2

  DATA SHOWفٍذٌى



Teaching and learning methods 

 
انزٌبساد انًٍذانٍخ نههٍئبد وانًؤصضبد انتى  .1

 تؼًم يدبل انتششٌغ انغزائى

تقذٌى نًبرج الصتًبساد انًىاصفبد انقٍبصٍخ  .3

 نالغزٌخ

 

أصبنٍت انتذسٌش وانتؼهى نهطالة روي انقذساد  -5

 انًسذودح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 

  انًتًٍزٌن أصبنٍت انتذسٌش وانتؼهى نهطالة -6

 

 Students:  تقٍٍى انطالة     -7

assessment 
 

  الدراسى لمطالب  :التحصيل لقياساالختبارات التحريرية  Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

مستوى :ال لقياسوالتطبيقية    االختبارات العممية
      ىالمهار الطالب 

المشاهدة الميدانية لمهيئات والمؤسسات التى تعمل فى  
  مجال التشريع الغذائى

 

 المحاضرات خالل نصف االول من الفصل الدراسى  Time scheduleالتوقيت         -ب    
خالل النصف الثانى من الفصل الزيارات الميدانية 

 الدراسى بالضافة الى المحاضرات النظرية

 
    
  وزيع الدرجاتت -ج

 %06هاية الفصل الدراسي    ن
 %16منتصف الفصل الدراسى   

 %    16االمتحان الشفوي           

 %  26  االمتحان العممي         
 اعمال فصمية            

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 % ضعيف06اقل من 

 % مقبول00اقل من 06
 جيد 50اقل من  00
 % جيد جدا50اقل من  50
 فاكثر ممتاز 50

 

         

 

 

 

 



 

 

 :List of references  قبئًخ انكتت انذساصٍخ وانًشاخغ -8

 

           Course notesيزكشاد  -أ       

 كتت يهزيخ -ة      

Required books (Text books)     

 

  

 كتت يقتشزخ  -ج

Recommended books 

 

 زائىنتششٌغ انغأ  

  انًؤصضبد انذونٍخ فى يدبل انتششٌغ

انغزائى)يهسقبد ين يطجىػبد ينظًخ انصسخ 

 انؼبنًٍخ(

  انًىاصفبد انقٍبصٍخ انًصشٌخ)ين اصذاساد

 انهٍئخ انًصشٌخ نهتىزٍذ انقٍبصى(

 

 دوسٌبد ػهًٍخ أو نششاد  ...انخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

          ذسٌش و انتؼهىاإليكبنٍبد انًطهىثخ نهت -9

 
الزاةةةبراث الويذاليةةةت للوؤسسةةةبث العاةةةزاليت ن يئةةةت  .1

 العمحيذ ال يبسى الوؤزات

 DATA SHOWاسعخذام اجهزة الفيذام .2

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 ششٌف صجشي سختينضق انًقشس)أصتبر انًبدح(:أ.د/ 

  ششٌف صجشي سختسئٍش انقضى:أ.د/

 1022/1021انفصم انذساصى انتبنى 
 

 

 

 

 

 

 


