
                                                                                        
     
 ظاهؼَ الوٌْف٘ح                                 كل٘ح االقرصاد الوٌضلٖ    

 واى العْدج ّاالػروادّحذج ظ
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 االشراف الفنى فى االقتصاد المنزلىتوصيف مقرر نموذج 

 

 الثشًاهط الزٕ ٗرثؼَ الوقشس:   

 1022/1021الؼام الذساعٖ     .قغن االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘ح  القغـن الزٕ ٗرثؼَ الثشًاهط

 8/6/8008ذاسٗخ إقشاس الرْص٘ف: االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘ح          وقشسالقغن الزٕ ٗرثؼَ ال

 

       هؼلْهاخ أعاع٘ح: -أ

:                 اعممممممممممممممممممممممن الوقممممممممممممممممممممممشس

االشممشاا الىٌممٔ فممٔ االقرصمماد 

 الوٌضلٔ

 

 الشهممض الدممْدٕ:

HEPHE(12)2 

اقرصمماد هٌضلممٔ  دكرْساٍالىشقممح/ الوغممرْٕ:

 ّذشت٘ح

 / الغمممممماػاخػممممممذد الْحممممممذاخ

 ح: الذساع٘
 ٖظوالاإل 1   ًظشٕ 1

 هؼلْهاخ هرخصصح: -ب

     Aimsأُذاا الوقشس  -

 :  أىٗدْى قادسا ػلٔ  أىغٔ ثالطالة هي دساعح الوقشس ٌٗ ٌٗرِٖ أىتؼذ 

 الوؼشفح ّ الىِن -أ     

Knowledge and Understanding     

  نفُى فى االقتصاد انًُشنىنالشزاف اانذارص األطض انُظزيت ٔانعًهيت  يذكز -1أ                    

 نالشزاف انفُى بادئ انُفظيت  ًيعزف ان– 1أ                          

 اانفُي عًهيت اإلشزافاإلنًاو بانفٕائذ انتي يجُيٓا انًعهًٌٕ يٍ  - 3أ                        

 القذساخ الزٌُ٘ح -ب     

Intellectual skills                     

 اٌ يقتُع باًْيت االشزاف انفُى فى تٕجيّ انعًهيت انتعهيًيت  _2ب                        

 

 الوِاساخ الوٌِ٘ح                     -ظـ

Professional Skills                 

 ٗطثق الذاسط األعظ الٌظشٗح ّالؼول٘ح لالخر٘اس اى -2ض                                 

 ّالرْظَ٘ الوٌِٖ ّفٌ٘اخ ّّعائل الق٘اط                       

                        

انتزبااإ  نالشااازاف ٔانتٕجياااّ انفُاااى ٔاالتجاْااااث انثذي ااات ٗطمممْس  -- 1ض                           

  ٔبعذْا اإلَظاَي ٔانعالقت بيٍ انًٕجّ ٔانًعهى ٔأثز ْذِ انعالقت في تفصيم انعًهيت انتعهيًيت 

 الؼاهحالوِاساخ  -د

General Skills 

 انًجاالث اإلشزافيت ٔانتٕجيٓيت ٔانًُٓيت  اٌ يًارص – 2د                    

 عهى أداء يٓايّ اإلشزافيت اٌ يتقٍ ٔيزكش – 1د                   



    Syllabus   هحرْٕ الوقشس  -

  

 الرشتّْٕالىٌٔ الرؼشٗف تواُ٘ح اإلششاا ّاإلسشاد ّالرْظَ٘  -  :األّل األعثْع

 

    ، هثادئَ، أعغَاالششاا ّالرْظَ٘ الىٌٔ أًْاع االعثْع الصأً     

 الوعاالخ اإلششاف٘ح ّالرْظِ٘٘ح ّالوٌِ٘ح     :لسالصااالعثْع 

 

              أشٌاء الؼول٘ح الرؼل٘و٘ح الوششا ّالوْظَدساعح تؼط الوشدالخ الرٖ قذ ذؼرشض  -  الشاتغاالعثْع 

 

  دساعح الرحذٗاخ الرٔ ذْاظَ الوؼلن –االعثْع الخاهظ 

      

  األعظ الٌظشٗح ّالؼول٘ح لالخر٘اس ّالرْظَ٘ الوٌِٖ  :الغادطاالعثْع 

         

 فٌ٘اخ ّّعائل الق٘اط ، ّالوثادئ الٌىغ٘ح للرْافق الوٌِٖ  :الغاتغاالعثْع 

     

 الىْائذ الرٖ ٗعٌِ٘ا الوؼلوْى هي ػول٘ح اإلششاا ّالرْظَ٘ الرشتْٕ   :لصاهياالعثْع ا

 

 االذعاُاخ الحذٗصح للرْظَ٘ الرشتْٕ ّتؼذُا اإلًغاًٖ : الراعغاالعثْع 

     

الرؼشٗف تثؼط األهْس الرٖ قذ ٗحراظِا الوشمشا أّ الوششمذ فمٖ إ ماس ػولمَ   :الؼاششاالعثْع 

 ل٘حلوغاػذج األفشاد ّالعواػاخ فٖ ُزٍ الؼو

 

الرطث٘ممق ّالوواسعممح الؼول٘ممح لممثؼط ُممزٍ الوثممادٓء      : ّالصأً ػشممشالحممادٓ ػشممش االعممثْع

 ّاألعظ.

 

 Teaching and learning methodsالرذسٗظ  ّالرؼلن  أعال٘ة -

        

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرؼلن للطالب رّٕ القذساخ الوحذّدج - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحاظشج                                                       

 .ب.الوٌاقشح                                                            

 

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرؼلن للطالب الورو٘ضٗي -6

 الثحْز إظشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذق٘٘ن الطالب     -7

 Tools mentاألعال٘ة الوغرخذهح             -أ               

 

 الرحص٘ل اخرثاس اػوال الغٌح  ًصف الرشم     لق٘اط

 الرحص٘ل الرشم     لق٘اط اخشاخرثاس اػوال الغٌح  

 الرحص٘ل لق٘اط          ذحشٗشٓ ًِاٗح الرشماخرثاس 

      



 Time scheduleالرْق٘د         -ب 

 األعثْع   الغاتغ

 الصأً ػششاألعثْع   

 الشاتغ ػششاألعثْع   

 ض  ذْصٗغ الذسظاخ

 %     80                ًِاٗح الىصل الذساعٖ    

 

 %                        هٌرصف الىصل الذساعٖ   

 %        10                                 أػوال فصلٖ

 

 Grading system خًظام ذحذٗذ الرقذٗشا –د 

 

 % فاكصش 90هوراص                                       

 % 90% الٔ اقل هي  80ظ٘ذ ظذا   هي                                       

 % 80% الٔ اقل هي  70ظ٘ذ    هي                                        

 % 70% الٔ اقل هي   60ل   هيهقثْ                                     

 % 60الٔ اقل هي  35ظؼ٘ف هي                                      

 35ظؼ٘ف ظذا اقل هي                                                

 

 :List of referencesقائوح الدرة الذساع٘ح ّالوشاظغ   -8

 Course notesهزكشاخ  -أ

كتاب يقٕو بٕضعّ انقائى بانتذريض ٔ يقزِ انقظى  أ يكهف انطالب                                 

 بتصٕيز احذ انًزاجع نألطاتذة انكبار فى انتخصص

 االبثاث ٔانذراطاث انثذي ت فى انًجال

 كرة هلضهح -ب

Required books (Text books 

 

 كرة هقرشحح -ض

Recommended books 

 

 اخ  ...الخدّسٗاخ ػلو٘ح أّ ًشش -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 الرؼلنالوطلْتح للرذسٗظ ّ اإلهداً٘اخ -

 تجٓيشاث انًذرج األطاطيت

 جٓاس عزض انًعهٕياث )داتا شٕ( 

 

 منسق المقرر )أستاذ المادة(: د/ سهام احمد الشافعى    

     ا.د/ْٗعف ػثذ الؼضٗض الحغاً٘يسئ٘ظ القغن:  

              0211/0210الفصل الدراسى الثانى 
 


