كلٍح االقتصاد المىزلً
وحذج ضمان الجودج واالعتماد
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 - 1رًُيخ ٔعٗ انطبنجبد ثبسس رأصيش انًسكٍ ٔاًْيخ
انزفبعم ثبيجبثيخ يع انجيئخ انسكُيخ
 - 2ركٕيٍ يٓبساد نذٖ انطبنجبد فٗ انزصًيى انذاخهٗ
نهًسبكٍ ٔفقبً نشخصيخ قبطُٗ انًسكٍ ٔيب يزالءو يع
طجيعخ عًهٓى َٕٔع انًسكٍ ٔعذد االفشاد َٕٔعيخ
انُشبط انزٖ يًبسس فيّ.
 - 3دساسخ طشص االصبس انًخزهفخ ٔيب يزُبست يُٓب
نهًسبكٍ عهٗ اخزالف اًَبطٓب
 - 4دساسخ عُبصش انزصًيى انذاخهٗ نهًسكٍ
 - 5اكزسبة يعهٕيبد عٍ انذشكخ ٔانخصٕصيخ
ٔاالرصبل نهًسكٍ

Intended Learning Outcomes
أ . 1.ششح اًَبط انجئبد انسكُيخ ٔيب ثٓب يٍ ايجبثيبد ٔسهجيبد
أ . 2.رٕضيخ إَاع انًجبَٗ انسكُيخ ٔيب يشاعٗ فٗ رصًيًٓب
Knowledge and Understanding
أ.3.رذذيذ يُبطق انًسكٍ انٕظيفيخ ٔانًقٕيبد انٕاجت
يشاعبرٓب فٗ كم يُطقخ
أ . 4.عقذ يقبسَخ ثيٍ طشص االصبس انًخزهفخ
ة . 1.انشثط ثيٍ شكم انفشاغ ٔانزأصيشاد انُفسيخ نالفشاد
ة.2.رذهيم إَاع انخصٕصيخ انٕاجت رذقيقٓب فٗ انًسكٍ
Intellectual skills
ةٔ . 3.ضع دهٕل عًهيخ نًشكالد انزصًيى انذاخهٗ

ط . 1.انقجبو ثعًم يسبقط افقيخ نًُبطق انًسكٍ انًخزهفخ
طٔ . 2.ضع يششٔع نَٕٗ نعُبصش انزصًيى انذاخهٗ نهفشاغ
Professional Skills
ط . 3.رصًيى ٔرُفيز ًَبرط يخزهفخ يٍ يكًالد انزصًيى
انذاخهٗ نهًسكٍ
ط. 4.اكزسبة يٓبساد انزعشف عهٗ االَٕاع انًخزهفخ يٍ طشص
االصبس
د .1.انزعبٌٔ ٔانعًم ثشٔح انفشيق
د .2.االرصبل انفعبل يع اآلخشيٍ
General Skills
د .3.رًُيخ يٓبساد انزفكيش االثزكبسٖ
 -3محتوي المقرر Syllabus

 -4أسالٍة التذرٌس والتعلم
Teaching and learning methods

انًٕضٕع

االسجٕع

الوحذج األولى :
يفٕٓو انجيئخ انسكُيخ
انزأصيش انفشاغٗ
اًَبط انجيئبد انسكُيخ ثًصش
الوحذج الثاوٍح:
إَاع انًجبَٗ انسكُيخ
يفٕٓو انًسكٍ ٔاًْيزّ
يُبطق انًسكٍ ٔيقٕيبرٓب
الوحذجالثالثح:
انزٕٓيخ فٗ انًسكٍ
دشكخ االَسبٌ فٗ انًسكٍ
االرصبل ٔانخصٕصيخ
.
الوحذج الراتعح :
انزصًيى انذاخهٗ ٔعُبصشِ
االنٕاٌ -االضبءح – االصبس-
انًٕاد انذاخهيخ
يكًالد انزصًيى انذاخهٗ
الوحذج الخامسح:
رأصيش انًسكٍ ٔاْذافّ
اسس انزبصيش
قٕاعذ رشريت االصبس
الوحذج السادسح :
انطشص انشئيسيخ نالصبس
انطشص انقذيًخ
طشص انقشٌ انزبسع عشش

األٔل ٔانضبَٗ

عذد
انسبعبد
ع
ٌ
4 4

انضبنش ٔانشاثع

4

4

انشاثع
ٔانخبيس

4

4

انسبدس -
انزبسع

8

8

انعبشش –
انضبَٗ عشش

4

4

انضبنش عشش
ٔانشاثع عشش

4

4

1ـ انًحاضزات انُظزية .
2ـ انبياٌ انعًهى
3ـ انًُاقشات.
4ـ انحقاريز و انبحىخ .
 5ـ انحعهيى انذاجي يٍ خالل إعداد انطانب نألبحاخ و
انحقاريز انفزدية باالسحعاَة باإلَحزَث.

 -5أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب روي
القذراخ المحذودج
.5ة .االطالع فٗ انًكزجخ انًقشٔءح ٔشجكخ االَزشَذ
Teaching and Learning methods for
disables

.5أ .انًُاقشات.

 -6أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب المتمٍزٌه

.6أ .انحقاريز و انبحىخ .
.6ة .انحعهى انذاجي

 -7تقٍٍم الطالب :Students assessment
Tools

انزفبعم انصفي
رقييى انزقبسيش
رقييى انعًهٗ
انسعٗ االٔل  ......................نقيبس انٕدذح االٔنٗ ٔانضبَيخ
َصف انزيشو ................قيبس انٕدذح انضبنضخ ٔانشاثعخ
انسعٗ انضبَٗ .........................انٕدذح انشاثعخ ٔانخبيسخ
انُٓبئٗ ...... ............................نقيبس انًقشس ثبكًهّ

Time schedule

Grading system

 -8قائمح الكتة الذراسٍح والمراجع :List of references
Course notes

د .سًذبء سًيش اثشاْيى يذًذ(  : )2005رصًيى
)ٔ Required books (Text booksرأصيش انًسكٍ  ،داس انذسيٍ نهطجبعخ ٔانُشش ،شجيٍ
انكٕو
Recommended books

 - 1سثيخ انذشسزبَٗ(ة،د)  :عُبصش انزصًيى ٔاالَشبء
انًعًبسٖ  ،داس قبثس  ،سٕسيب
 - 2جشيس خٕسٖ ٔآخشٌٔ(  :)1994انزصًيى انذاخهٗ
ٔانًفشٔشبد ،داس قبثس  ،ثيشٔد

 -1يٕقع انجيذ
 -2 Periodicals, web sites.. etc.يجهخ انجُبء انعبنًيخ

 1ـ انشزائح.
 2ـ انبىربىيُث وانكًبيىجز

 power pointـ

انشفافيات.
 4ـ األفالو انحعهيًية.
 -5يعًم نهزسى انهُدسى وانحصًيى .

مىسق المقرر(أستار المادج)  :د  .سمحاء سمٍر اتراهٍم محمد
رئٍس القسم :أ .د  .وعمح مصطفى رقثان

