
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 تىصُف انًمشس:

 يبخضتُش االلتصبد انًُزنٍ )لضى انتغزَخ وعهىو األطعًخ(:  انجشَبيح انزٌ َحتىٌ انًمشس

 انمضى انزٌ َىفش انجشَبيح :  )انتغزَخ وعهىو األطعًخ(

 1022/1021عهىو األطعًخ( انعبو انذساصٍ انمضى انزٌ َىفش انًمشس:     )انتغزَخ و

              )يبخضتُش (  األونًانفشلخ انذساصُخ انتٍ تذسس انًمشس : انفشلخ 

 8/6/2008  تبسَخ اعتًبد انتىصُف يٍ لجم يدهش انمضى:

 أ. يعهىيبد أصبصُخ:

 .................. انشلى انكىدٌ         يبخضتُش  األونً -:  انفشلخ انذساصُخصحت بٍئت             : اصى انًمشس
   ، صبعخ   (28)  -:(  األول فٍ انفصم انذساصٍ) فٍ انعبو / عذد انضبعبد 

 ح يحبضش:    عذد انًحبضشاد فٍ األصجىع 

 

 صحت بٍئت              :اسم المقرر
 

 الرمز الكودي:

HEMNFS(12)4...... 

 ماجستير  أونىالفرقة/ المستوي:  

 ( 3)  /عدد الوحدات 
 الدراسية:  الساعات

 يجمالاإل 2 / أو تمارين عممي -- نظري 2

 معمومات متخصصة: -ب
 أهذاف انًمشس انعبيخ -1

 General Aims    

  

تًكٍٍ انطبنب بعط انًببدئ انعبيت فً يجبل تخصصه  )تذزٌهت  .1

انًستشهيٍبث وانًسسسهبث( نٍبببههم به  سههى  انعًهم وانتههً تتً هم فههً 

ويب ٌتعهق ب  يٍ يىظىعبث وقعهبٌب عههً  ييهىو عهى صحت انبٍئت

 . انصٍعذٌٍ انًحهً وانعبنًً

 انًخشخبد انتعهًُُخ انًضتهذفخ يٍ تذسَش انًمشس:   -1

Intended Learning Outcomes 

 أ  انًعشفخ و انفهى-1

Knowledge and 

Understanding 

وانُظشٌبث  واألسسٌعشف انطبنب بعط انًببدئ وانبىاعذ  -1

 بإَتبجعهبت بعهى صحت انبٍئت انًحٍطت ب  وعالقت رنك وانًيبهٍى انًت

 .وجىدة انذزاء

ٌحذد انعذٌذ يٍ انًىظىعبث )صحت بٍئت( انتً تيتح رهٍ انطبنب  -2

وتزٌذ يٍ قذست  عهً  فهى انك ٍش يٍ انًىظىعبث فً يجبل 

 تخصص .

وانبىاعذ انهبيت انًتعهبت بعًم صحت  األسسٌهى انطبنب ببعط  -3

 بًجبل تخصص . بٍئت انتً نهب عالقت 

 

 ة  انمذساد انزهُُخ-1

Intellectual skills 

َخطظ انطبنت نفهى انعذَذ يٍ األصش وانمىاعذ انعهًُخ نصحخ انجُئخ  .2

 وانًىضىعبد انمضبَب انًتعهمخ ثهب وانتٍ تخذو يدبل انتخصص.



ٌببسٌ انطبنب بٍٍ انعذٌذ يٍ انًيبهٍى انًتعهبت بعهى صحت انبٍئت  .2

انتطبٍببث انعًهٍت فً يجبالث إَتبج  -ىثيصبدس انته -)تعشٌيهب

 وتصٍُع وتذاول انذزاء(.

ٌحهم انطبنب وٌيسش فً ظىء يب تعهى انعذٌذ يٍ انتطبٍببث انعًهٍت  .3

 .انتً تخذو يجبل انتخصص )انتذزٌت وعهىو االغعً (

 ج انًهبساد انًهُُخ-1

Professional Skills 

حهُققم انعذَققذ يققٍ انتطجُمققبد َطجقك انطبنققت يققب َمققىو ثذساصققخ يققٍ يىضققىعبد فققٍ ت -1

 انعًهُخ انتٍ نهب عهمخ ثًىضىع انتخصص )انتغزَخ وعهىو االطعًه(

َُفز انطبنت انعذَذ يٍ انزَبساد انًُذاَُخ إٌ أيكٍ انتٍ تعُُه عهٍ فهى انعذَقذ يقٍ  -2

 .يىضىعبد صحخ ثُئخ واَعكبصبد رنك عهٍ صحخ وصاليخ انغزاء

 ثيههٍ انًىظههىعبث وانتطبٍبههب تجعههم انطبنههب قههبدس عهههً تيسههٍش انعذٌههذ -3

 انعهًٍت وانُظشٌبث انعذٌذة فً يجبل تخصص .

 د انًهبساد انعبيخ-1

General Skills 

 

ٌبحههج انطبنههب فههً انعذٌههذ يههٍ انًىظههىعبث انهبيههت انخبصههت بعهههى  -1

 صحت انبٍئت وانتطبٍببث انًتعهبت بهزا انذشض.
 تضبعذ انطبنت فٍ حم انعذَذ يٍ انًشكالد انتٍ نهب عاللخ ثًدبل انتخصص. -1

انًشبسكخ انفعبنخ فٍ إعذاد خطظ انتفكُش انعهًٍ انًتًُز تزَذ يٍ لقذسح  -3

انطبنت عهٍ انًشبسكخ وانحىاس فٍ انعذَقذ يقٍ انمضقبَب انعهًُقخ انهبيقخ 

 .   يثم صحخ انجُئخ انًحُطخ وأثشهب عهٍ صحخ وصاليخ انغزاء

يحتىٌ  -3

   انًمشس 

Syllabus 

 انًىضىع و
انعذد 

انكهٍ 

 نهضبعبد

 1 يببدئ عهى صحت بٍئت 2

 1 عالقت انبٍئت ببنذزاء 1

 1 تهىث انبٍئت انًبئٍت 3

 1 تهىث انبٍئت انهىائٍت 4

 1 األسظٍتتهىث انبٍئت  5

 1 يصبدس تهىث انبٍئت ببنًبٍذاث ويتببٍبتهب ببنذزاء 6

 1 انيصم انذساسً ايتحبٌ يُتصف 7

 1 تهىث انبٍئت ببنهٍذسكشبىَبث 8

 1 ببألسًذة انكًٍٍبوٌت ويتببٍبتهب ببنذزاءيصبدس تهىث انبٍئت  9

 1 يصبدس تهىث انبٍئت ببنًعبدٌ ان بٍهت ويتببٍبتهب ببنذزاء 20

 1 ببنًعبدٌ ان بٍهت ويتببٍبتهب ببنذزاء )استكًبل( يصبدس تهىث انبٍئت 22

 1 ٍٍ وانتششٌعبث انبٍئٍتانبىاَ 21

 1 دساست حبنت 23

 1 ايتحبٌ شيىي 24

 

  انتذسَش  وانتعهى أصبنُت -4

Teaching and learning methods 

 

 Over Head Projector .أ.4

Data show 

CD/ video films.   

أصبنُت انتذسَش وانتعهى نهطالة روٌ  -5

 انمذساد انًحذودح

Teaching and Learning methods 

for disables  

 طشَمخ انًحبضشح -.أ5

 انًحبوسح -1

 .انًُبلشخ -3

 طشق طشذ األصئهخ..أ. 6 أصبنُت انتذسَش وانتعهى نهطالة -6



 طشَمخ انُذوح. -1 انًتًُزٍَ

 .اصتخذاو األثحبث انًُبظشح -3

 Students assessment:  تمُُى انطالة     -7

 األساليب المستخدمة            -أ    
Tools 

 االمتحانات التحريرية          

 العابرة              المتحانات 
 قياس التزام الطالب المهاري

 األسئمة الشفوية 
 طرح األسئمة المتعددة أثناء الشرح

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

 .الرابع عشر من بداية الترم )االمتحان الشفوي(سبوع األ

 

    
  توزيع الدرجات -ج

 % 08نهاية الفصل الدراسي      
 % 08منتصف الفصل الدراسي      

 % 08االمتحان الشفوي              

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 

 %88مقبول                        08   امتياز
            %    58جيد                 %      58جيد جدا  

 درجة 088 -الدرجة الكمية لممادة :        

 :List of referencesلبئًخ انكتت انذساصُخ وانًشاخع   -8

   Course notesمذكرات  -أ       

      Required books (Text books) كتب ممزمة -ب      

  Recommended books كتب مقترحة -ج

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

 

 .يشاخع عهًُخ ثبنًكتجخ -2        اإليكبَُبد انًطهىثخ نهتذسَش و انتعهى -9
Over Head Projector 

Data show 

CD/ video films 
 

 

  ششَف صجشي سخت يُضك انًمشس)أصتبر انًبدح(:أ.د/ 

 سئُش انمضى:أ.د/َىصف عجذ انعزَز 

 1022/1021انفصم انذساصً انتبًَ 
 


