كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ًوورج روصَف هقشس دساعٌ
البرنامج الذي يتبعه المقرر :ثانية ماجستير التغذية وعموم األطعمة

القسـم الذي يتبعه البرنامج التغذية وعموم األطعمة العام الدراسي 1023/1021

القسم الذي يتبعه المقرر التغذية وعموم االطعمة تاريخ إقرار التوصيف2008/6/8 :

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر :اقتصاديات غذاء متقدم

الرمز الكودي:

الفرقة /المستوي :الفرقة الثانية ماجستير

HEMNFS(21)2
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

-

عممي و  /أو تمارين

2وحدة

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر  Aimsاى ٍلن الطبلت ثبلوؼلوهابد اسعبعاَخ ػاي اشع الؼاشط بالطلات ػلاي
الغاازاو بالؼواهااز الضساػَااخ بال ااٌبػَخ الزااٌ راار ش ػلااي وَااخ ب ااودح
اًزاابج الغاازاو بيؼبلَاابد الغااوع المااذٍا يااٌ هااابد اس زٍااخ بالزمااذٍبد
الوغزقجلَخ الزٌ روا ه اقز بدٍبد الغزاو.

-2الوخش بد الزؼلَوَخ الوغزهذيخ هي رذسٍظ الوقشس:
أ -المعرفة و الفهم

Intended Learning Outcomes
Knowledge and Understanding

أٍ .1.لن الطبلت ثجؼض اسعظ بالقواػذ الهبهخ الزٌ ثٌي ػلَهب الؼوز يٌ هابد اًزبج الغزاو.
أٍ .2.ؼشف الطبلت الوجبدئ بالقواػذ الهبهخ الزٌ ٍقوم ػلَب ػشط ب لت الغزاو هملَب بػبلوَب
أٍ.3.وضح الطبلت الووضوػبد الوزؼلقخ بالوشرجطخ ثبًزب َخ الغزاو برغوٍقه هملَب بػبلوَب.
Intellectual skills
ب -القدرات الذهنية
ةٍ .1.خطط الطبلت لفهن الؼذٍذ هي اسعظ الوزؼلقخ ثؼلن اسقز بد الغزائٌ برمذٍبره
الوغزقجلَخ.
ةٍ .2.قبسى الطبلت ثَي اسًزب َخ هي هخزلف الومبصَز الغزائَخ عواو هملَب بػبلوَب
ةٍ .3.فظ الطبلت يٌ ضوو هبدسعخ الطشع ال مَمخ الزٌ رردً الي اًزب َخ رٌبيغَخ هي
اس زٍخ الوخزلفخ.

جـ -المهارات المهنية

Professional Skills

جـ 1 .راؼز الطبلت قبدس ػلي يهن الؼذٍذ هي الووضوػبد الزطجَقبد الؼبلوَخ يٌ هابد اًزبج
برغوٍق الغزاو
جـ.2 .يطبق الطالب العديد من الدراسات الحديثة التي تعينه عمى فهم الموضوعات المتعمقة

باقتصاديات الغذاء في بحث تطبيقي.
General Skills
د -الوهبساد الؼبهخ
دٍ .1.جما الطبلت يٌ الؼذٍذ هي الووضوػبد الهبهخ بالوزطوسح يٌ الوابد اسقز بدً للغزاو
دٍ .2.غبػذ الطبلت يٌ اقزشاح الملود الووكٌخ للوشب ز الزٌ رقبثز الغزاو الؼبلوٌ هي حَا
صٍبدح الطلت بضؼف الؼشط.
د .3.الوشبس خ الفؼبلخ يٌ اػذاد هقزشحبد يؼبلخ لزمذٍا اسقز بد الوملٌ بروايقه هغ رمذٍبد
الؼ ش.

 -3همزوً الوقشس Syllabus
اإلسبوع

ػذد الغبػبد

ًظشى
ن

ج

اسبد

هقذهخ ػي ػلن اسقز بد الغزائٌ

2

2

الثبًي

هفهوم اسقز بد الغزائٌ

2

2

الثبلا

هفهوم الؼشط بالطلت بًظشٍبرهب الوخزلفخ

2

2

الشاثغ

الؼواهز الزٌ رر ش ػلي اًزب َخ الغزاو

2

2

الخبهظ

الوَضاى الغزائٌ رؼشٍفه

2

2

الغبدط

الؼواهز الزٌ رر ش ػلي الوَضاى الغزائٌ الؼبلوٌ بالوملٌ

2

2

الغبثغ

اسهزمبى الٌ فٌ

2

2

الثبهي

الوشكالد الزٌ رقبثز الغزاو الؼبلوٌ

2

2

الزبعغ

الوشكالد الزٌ رر ش ػلي الغزاو الوملٌ

2

2

الؼبشش

دساعخ اهثلخ ػلي اًزب َخ الغزاو

2

2

المبدى ػشش

دساعخ اسًزبج الوملٌ بالؼبلوٌ هي ثؼض الجقولَبد

2

2

الثبًي ػشش

دساعخ اسًزبج الؼبلوٌ بالوملٌ هي ثؼض المجوة

2

2

الثبلا ػشش

اسًزب َخ الوملَخ بالؼلوَخ هي الخضشباد بالفب هخ

2

2

الشاثغ ػشش

اسهزمبى الزمشٍشً

 -4أعبلَت الزذسٍظ بالزؼلن
Teaching and learning methods

 .4أ Data show .
 .4بCD films.
 .4جـ.االنترنت

 -5أعبلَت الزذسٍظ بالزؼلن للطالة ربً القذساد الومذبدح
Teaching and Learning methods for disables
ٍزن رلك أ ٌبو الومبضشح بثذبى ي ز الطلجخ ثؼضهن ػي ثؼض ػي شٍق
 .5أ .الومبضشح
 .5ة .الومببسح
 .5ـ المناقشة

 -6أعبلَت الزذسٍظ بالزؼلن للطالة الوزوَضٍي
ٍزن رلك أ ٌبو الومبضشح بثذبى ي ز الطلجخ ثؼضهن ػي ثؼض ػي شٍق
 .6أ طرح االسئمة
.6ب طريقة المجموعات اوالندوات المصغرة

 -7رقََن الطالة

:Students assessment

أ -األعبلَت الوغزخذهخ

Tools

 .1اسخزجبساد الشفوٍخ
 .2اسخزجبساد الزمشٍشٍخ
 .3شح اسعئلخ الوزؼذدح ا ٌبو الششح

ة -الزوقَذ
الزقََن الٌظشى

Time schedule

م

اإلعجوع

ًوع اسهزمبى

الذس بد

1
2
3

الغبثغ
الثبًٌ ػشش
الشاثغ ػشش

هٌز ف الذساعخ رمشٍشً
اسهزمبى الشفوً
رمشٍشى

11
11
01

د – ًظبم رمذٍذ الزقذٍشادGrading system

الٌغجخ الوئوٍخ

الزقذٍش

أقز هي %31
هي %44 :%31
هي %64 : %51
هي %74 : %65
هي %04 : %75
أ ثش هي %05

ضؼَف ذا
ضؼَف
هقجود
َذ
َذ ذا
إهزَبص

 -0قبئوخ الكزت الذساعَخ بالوشا غ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9اسهكبًَبد الوطلوثخ للزذسٍظ ب الزؼلن
 .1مراجع علمية بالمكتبة
Data show .2
over head projector .3
CD video .4

هٌغق الوقشس(أعزبر الوبدح):أ.د /لَلي احوذ الجذٍوى
سئَظ القغن:أ.دٍ/وعف ػجذ الؼضٍش المغبًَي
الف ز الذساعي اسبد 2113/2112

