
               

 االقتصاد المنزلي كميةالمنوفية                 جامعه        
 ضمان الجودة واالعتماد وحدة

 
 

 دساسً يقشس ذٕصٍف ًَٕرج

 

 زصبد انًُضني االق ثكبنىسيىط   انزي ٌرثؼّ انًقشس: انثشَايح

 1022/1021 انذساسً : انؼاو       قغى انزغزيخ وػهىو االطؼًه انزي ٌرثؼّ انثشَايح : انقسـى

 8/6/1008 :ٕصٍفإقشاس انر ذاسٌخانزغزيخ وػهىو االطؼًه     قغى انزي ٌرثؼّ انًقشس: انقسى
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 رغزيخ رطجيقيخ  انًقشس:  اسى

 

 انكٕدي: انشيض
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 ثاٍَح دكرٕساِ   / انًسرٕي:انفشقح

/ انساػاخ انٕحذاخ ػذد

 : انذساسٍح
 - َظشي 2

/ أٔ  ٔ ػًهً

 ذًاسٌٍ
 ًخًاناإل 2

 يؼهٕياخ يرخصصح: -ب

     Aimsأْذاف انًقشس  -1

ًؼبييش األغزيخ بنثثبالَظًه انًزؼهقخ انخبصخ  ثبنًؼهىيبدانطبنت  إكغبة -

 وعاليزهب.

 .حبنخ انغزائيخ نهفشد واألعشح وانًدزًغانقذسح ػهي رقييى ان -

 -:انًقشسانًخشخاخ انرؼهًٍٍح انًسرٓذفح يٍ ذذسٌس -2

  Knowledge and understanding                 ٔانفٓى انًؼشفح

 إكغبة انطبنت ػٍ كيفيخ انىقبيخ يٍ االضطشاثبد انغزائيخ. -

 يؼشفخ انطبنت كيفيخ رقييى انحبنخ انغزائيخ نهفشد واألعشح. -

 .َجزح ػٍ انطشق انًغزخذيخ نهحصىل ػهي انًؼهىيبد انغزائيخ -

 انقذساخ انزٍُْح  -ـ ب

Intellectual skills  
 ػهي سثط انًؼهىيبد ورىظيفهب. انقذسح -

 . ثبنكشف ػٍ انزغزيخ انًغشىشه ويؼشفخ طشق غشهب إنًبو -

 

 انًٓاساخ انًٍُٓح -ج

Professional Skills 
 .صش انًُهح ويىضىػبرهانفهى وانزحهيم نؼُبػهي  انقذسح -

 .االعزفبدح يٍ اإلنًبو انًبدح انؼهًيخ -

 اعزيؼبة انطالة انزهُي وانؼهًي.  اعزُزبج -

 

 انًٓاساخ انؼايح: -د

General Skills 
 .ثبنًىضىػبد انخبصخ ثبنًُهح انًزؼهقخانًهبساد  رًُيخ -

 غزائي.نا انطشق انًخزهفخ ػهي نهزقييىػهي كيفيخ اعزخذاو  انقذسح -



 Syllabus   نًقشس يحرٕي ا -3

     

                                                                            انساػاخ ػذد                                                      انًٕضٕع                                   األسثٕع

 انٕقاٌح يٍ االضطشاتاخ انغزائٍح ػٍ طشٌق: -1

 انزثقيف انصحي وانغزائي في انًذاسط واندبيؼبد.

 انىخجبد انًذسعيخ -رذػيى االغزيخ -يُظًخ االغزيخ وانضساػخ -وعبئم اإلػالو

 

 انحظش انًفشٔض ػٍ انغش ٔانخذاع: -سٍاسح انغزاء -2

 األَظًخ انًزؼهقخ ثًؼبييش االغزيخ وعاليزهب

 اإلخشاءاد انقبَىَيخ

 

ج انقبَىٌ انغزائي نًُظًخ االغزيخ وانضساػخ ويُظًخ انؼُبصش األعبعيخ نًُىر -3

 انصحخ انؼبنًيخ

 

 ذقٍٍى انحانح انغزائٍح: -4

 يكىَبد انزقييى انغزائي

 انطشق انًغزخذيخ نهحصىل ػهي انًؼهىيبد انغزائيخ

 انقيبعبد انجيىكيًيبئيخ وأهًيزهب

 انًقبييظ اندغًيخ

 وانزبسيخ انطجي يانفحص اإلكهيُيك

 ثيبَبد اخزًبػيه وشخصيه

 

 ػيىثهب. -يًيضارهب -رغزيخ كم َىع -انُجبرييٍ -5

 ًَىرج نهىخجبد انخبصخ نكم َىع يٍ أَىاع انُجبرييٍ

 

  ٔانرؼهى  انرذسٌس أسانٍة - 4

Teaching and learning methods 

 انُظشيخ انًحبضشاد (2

 ثحىس ورقبسيش. رقذيى (1

 .َزشَذانجحش في انًشاخغ انؼهًيخ واإل خنًُبقشا (3

 انًحذٔدجأسانٍة انرذسٌس ٔانرؼهى نهطالب رٔي انقذساخ  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .ثطشيقخ يجغطخ وواضحخانًىضىػبد  فهىو انًُبقشخ (4

 نهًبدح. فهًهىيٍ األعئهخ وانًُبقشخ نجيبٌ يذي  اإلكثبس (5

 ثأثحبس حىل انًىضىع ركهيفهى (6

 طالب انًرًٍضٌٍٔانرؼهى نه انرذسٌسأسانٍة  -6

 أعهىة انحىاس وانًُبقشخ حىل يىضىػبد انًُهح. اعزخذاو -

 رقبسيش وثحىس نجيبٌ يذي رًيضهى. كزبثخ -

 

   Students assessذقٍٍى انطالب      : -7

  Toolsانًسرخذيح         األسانٍة -أ  

 : انفهى ويؼشفخ انقذسح نقيبطرحشيشي  اخزجبس

 انًىضىع: انزحصيم ػهي نقيبطشفهيخ  اخزجبس

 نقيبط: يذي االعزيؼبة أثحبس ػًم

 نقيبط: انقذساد انزهُيخ وانحىاس انًُبقشخ

 



 Time scheduleانرٕقٍد         -ب    

 .......... انشاتغ           )اخرثاس شفًٓ(   األسثٕع

 )اخرثاس ذحشٌشي(           انثايٍ............    األسثٕع

 األتحاز َٓائٍح  خًغ         انراسغ............    ٕعاألسث                           

 َٓائٍح  يشاخؼّ                  ............   األسثٕع                           

  

            :انذسخاخ ذٕصٌغ  ج 

 %  66انفصم انذساسً     َٓاٌح

   %  26انفصم انذساسً    يُرصف

 % 5انشفٕي              االيرحاٌ

 % 5انؼًهً                  االيرحاٌ

 %  5فصهٍح                 أػًال

 

 Grading system َظاو ذحذٌذ انرقذٌشاخ – د

 

 

 

 :List of references  قائًح انكرة انذساسٍح ٔانًشاخغ -8

          Course notesيزكشاخ  -أ       

      

 كرة يهضيح -ب 

Required books (Text books 

      

 كرة يقرشحح  -ج 

 Recommended book 

Powanced Nutution 

 

 دٔسٌاخ ػهًٍح أٔ َششاخ  ...انخ -د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 صيبسح انًؼبسض انخبصخ ثبنكزت انؼهًيخ. –اإلَزشَذ  –انًشاخغ انؼهًيخ 

 

 

 :اإليكاٍَاخ انًطهٕتح نهرذسٌس ٔ انرؼهى --9

 

 

 

 نٍهً احًذ حهًًدج(:أ.د/ يُسق انًقشس)أسرار انًا

  ششٌف صثشي سخةسئٍس انقسى:أ.د/

 2611/2612انفصم انذساسى انراَى 
 

 


