
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 تىصٍف الوقشس:

 هاجضتٍش االقتصاد الونزلً )قضن التغزٌح وعلىم األطعوح(:  الثشناهج الزي ٌحتىي الوقشس

 القضن الزي ٌىفش الثشناهج :  )التغزٌح وعلىم األطعوح(

 1022/1021علىم األطعوح( العام الذساصً القضن الزي ٌىفش الوقشس:     )التغزٌح و

              )هاجضتٍش (  األولىالفشقح الذساصٍح التً تذسس الوقشس : الفشقح 

 8/6/2008تاسٌخ اعتواد التىصٍف هن قثل هجلش القضن

 أ. هعلىهاخ أصاصٍح:

 .................. لكىديالشقن ا  هاجضتٍش  األولى -:  الفشقح الذساصٍح تششٌع غزائً          : اصن الوقشس
   ، صاعح   (-----)  -:(      فً الفصل الذساصً) فً العام / عذد الضاعاخ 

 :  عذد الوحاضشاخ فً األصثىع 

  تششٌع غزائً          :اسم المقرر
 

 الرمز الكودي:
HEMNFS(12)3 

 

 ماجستير  أٗىىالفرقة/ المستوي:  

 ( 3/ ) عدد الوحدات 
 ة: الدراسي الساعات

 يجمالاإل 1 / أو تمارين عممي - نظري 1

 معمومات متخصصة: -ب
 أهذاف الوقشس العاهح -1

 General Aims    

  

اىغففزاو ٗتيففٍْعٔ  ثإّعففب  تعشٌففا اىلبىففت ثبىعشففشٌعبد اىَععي ففخ .1

ٗطففشح ظه ففٔ ٗتذاٗىففٔ ٗاىلٖففبد اىَْ٘طففخ ث٘شففع ٕففزٓ اىعشففشٌعبد 

فٖفففٌ ثعففف   ٗتلجٍ ٖفففب ٗاىشةبثفففخ  يٍٖفففب. مفففزىل تَنفففٍِ اىلبىفففت ٍفففِ

فً ٍلبه تخيئ )اىعغزٌفخ ٗ يفً٘ اعطعَفٔ( ى بثفو  اىعبٍخاىَجبدئ 

 ثٔ س٘ح اىعَو. 

 الوخشجاخ التعلٍوٍح الوضتهذفح هن تذسٌش الوقشس:   -1

Intended Learning Outcomes 

 أ  الوعشفح و الفهن-1

Knowledge and 

Understanding 

ىغزائٍفخ اىعفً ا اىعشفشٌعبدٌحذد اىعذٌذ ٍِ اىَ٘شف٘ بد ففً ٍلفبه  -1

تهفففعه رٕفففِ اىلبىفففت ٗتضٌفففذ ٍفففِ ةذستفففٔ  يفففً فٖفففٌ اىن ٍفففش ٍفففِ 

اىَ٘اصفهبد  -عبد)اىعشفشٌ اىَ٘ش٘ بد اىَععي خ ثَلبه تخييفٔ

 .ّ ٌ اىل٘دح ٗغٍشٕب( -اى ٍبسٍخ

جْفً  يٍٖفب اىعَفو ٌٗاى ٘ا ذ اىٖبٍخ اىعفً  األسسٌ اىلبىت ثجع  ٌي -2

 .اىعششٌعبد اىغزائٍخ ٗاىلٖبد اىَْ٘طخ ثعلجٍ ٖبفً ٍلبه 

ٌعفففشل اىلبىفففت ثعففف  اىَجفففبدئ ٗاى ٘ا فففذ ٗاألسفففس ٗاىْ شٌفففبد  -3

 .اىعششٌعبد اىغزائٍخٗاىَهبٌٍٕ اىَععي خ ثعيٌ 

 ب  القذساخ الزهنٍح-1

Intellectual skills 

ٗاى ٘ا ذ اىعيٍَفخ ىيعشفشٌعبد  األسسٌخلظ اىلبىت ىهٌٖ اىعذٌذ ٍِ  .1

 .اىغزائٍخ

اىعشففشٌعبد ٌ ٌ ففبسُ اىلبىففت ثففٍِ اىعذٌففذ ٍففِ اىَهففبٌٍٕ اىَععي ففخ ثعيفف .2



ٗاىلٖففبد  -ىعلجٍ ٖففب اىْ شٌففخ ٗاىعَيٍففخ األسففس -)تعشٌهٖففب اىغزائٍففخ

 (.اىَْ٘طخ ثعلجٍ ٖب ٗغٍشٕب

 ج الوهاساخ الوهنٍح-1

Professional Skills 

تلعففو اىلبىففت ةففبدسا  يففً تهيففٍش اىعذٌففذ ٍففِ اىَ٘شفف٘ بد ٗاى  بفففبد  -1

 اىعذٌذح فً ٍلبه تخيئ.

ثذساسفعٔ ٍفِ ٍ٘شف٘ بد ففً صٌفبساد  ٍِ تلجٍق ٍب ٌ ً٘اىلبىت  ٌعأمذ -2

ٍٍذأٍّ ىجع  اىلٖبد اىعً تعَو ففً ٍلفبه اىيفْب بد اىغزائٍفخ أٗ 

 إّعب  ٗتذاٗه اىغزاو. 

 د الوهاساخ العاهح-1

General Skills 

 

اىخبصفخ اىَععي فخ ٌجحث اىلبىت فً اىعذٌذ ٍِ اىَ٘ش٘ بد اىٖبٍخ  -1

 .ثعيٌ اىعششٌعبد اىغزائٍخ ٗاىعلجٍ بد اىخبصخ ثٖزا اىغشض
 تيب ذ اىلبىت فً ظو اىعذٌذ ٍِ اىَشنالد اىعً ىٖب  الةخ ثَلبه اىعخيص. -2

اىَشبسمخ اىهعبىخ فً إ ذاد خلظ ىيعهنٍش اىعيَفً اىَعٍَفض تضٌفذ ٍفِ  -3

ٍَخ ةذسح اىلبىت  يً اىَشبسمخ ٗاىح٘اس فً اىعذٌذ ٍِ اى ضبٌب اىعي

ةف٘اٍِّ اىعشفشٌعبد اىغزائٍفخ ٗاىلٖفبد اىَْ٘طفخ ث٘شفع اىٖبٍخ ٍ فو 

 .ٕزٓ اىعششٌعبد ٗتلجٍ ٖب ٗاىعهعٍش  يٍٖب
 

هحتىي  -3

   الوقشس 

Syllabus 

 الوىضىع م
العذد 

الكلً 

 للضاعاخ

 2 تعشٌا  يٌ اىعششٌعبد اىغزائٍخ ٗاىَهبٌٍٕ اىَععي خ ثٔ 2

 2 اىلٖبد اىَْ٘طخ ث٘شع اىعششٌعبد 1

 2 اىعششٌعبد اىَععي خ ثبىيحً٘ ٗاألسَبك 3

 2 ثبىضٌ٘د ٗاىذُٕ٘  اىعششٌعبد اىَععي خ 4

 2 ثبىحج٘ة ٍْٗعلبتٖب اىعششٌعبد اىَععي خ 5

 2 ثبألغزٌخ اىَلههخ  اىعششٌعبد اىَععي خ 6

 2 اٍعحبُ ٍْعيا اىهيو اىذساسً 7

 2 ثبألغزٌخ اىَلَذح اىعششٌعبد اىَععي خ 8

 2 اىخبصخ ثبألغزٌخ اىَععي خ اىعششٌعبد 9

 2 اىيشٌعخ ثبألغزٌخ اىعششٌعبد اىَععي خ 20

 2 األىجبُ ٍْٗعلبتٖب اىعششٌعبد اىَععي خ 22

 2 اىلٖبد اىَْ٘طخ ثعلجٍق اىعششٌعبد فً أٍبمِ إّعب  ٗتذاٗه ٗتيٍْع اىغزاو 21

 2 دساسخ ظبىخ )صٌبسح ٍٍذاٍّخ ىجع  أٍبمِ إّعب  ٗتيٍْع اىغزاو( 23

 2 اٍعحبُ شه٘ي 24

 التذسٌش  والتعلن  أصالٍة -4

Teaching and learning methods 

 

 Over Head Projector .أ.4

Data show 

CD/ video films.   

 أصالٍة التذسٌش والتعلن للطالب روي القذساخ الوحذودج -5

Teaching and Learning methods for disables  
 طشٌ خ اىَحبششح - -.أ5

 اىَحبٗسح -2

 اىَْبةشخ. -3

 .أ طشح طشح األسئيخ.6 الوتوٍزٌن أصالٍة التذسٌش والتعلن للطالب -6

 طشٌ خ اىْذٗح. -2



 اسعخذاً األثحبث اىَْبظشح. -3

 Students assessment:  تقٍٍن الطالب     -7

 وية       األسئمة الشف  -االمتحانات التحريرية  Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

 األسئمة العابرة              
 طرح األسئمة المتعددة أثناء الشرح

األسبوع السابع من بداية الترم )امتحان منتصف  Time scheduleالتوقيت         -ب    
 تحريري( -الفصل الدراسي

 األسبوع الرابع عشر من بداية الترم )االمتحان الشفوي(.

    
  توزيع الدرجات -ج

 % 06     نهاية الفصل الدراسي     
 % 16   منتصف الفصل الدراسي    

 % 16   االمتحان الشفوي            
 

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 

 % 06  %             مقبول06امتياز   
 %          06جيد         %       06جيد جدا  

 درجة 166 -ة :الدرجة الكمية لمماد        

 :List of referencesقائوح الكتة الذساصٍح والوشاجع   -8

 

           Course notesمذكرات  -أ       

      Required books (Text books) كتب ممزمة -ب      

  Recommended booksكتب مقترحة            -ج

 دوريات عممية أو نشرات..الخ -د    
Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 هشاجع علوٍح تالوكتثح. -2        اإلهكانٍاخ الوطلىتح للتذسٌش و التعلن -9
Over Head Projector 

Data show 

CD/ video films.   
 

 

 

 

 

 ٌىصف عثذ العزٌزهنضق الوقشس)أصتار الوادج(:أ.د/ 
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