كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد

َّىرج رىصُف ٍقشس دساعٍ
البرنامج الذي يتبعه المقرر :تغذية وعموم ااطعمة

القسـم الذي يتبعه البرنامج تغذية وعموم ااطعمة العام الدراسي 1021/1022
القسم الذي يتبعه المقرر تغذية وعموم ااطعمة تاريخ إقرار التوصيف2008/6/8 :

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر  :حاسب الي
عدد الوحدات /الساعات
الدراسية:

الرمز

الكوديHENFS(21)6:

2

نظري

الفرقة /المستوي :الثانية ماجستير

2

عممي و  /أو تمارين

3وحدة

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims

َهذف هزا اىَقشس اُ َنىُ اىطبىت عيً دساَةخ ثطةش
اىَذبعجخ اىُىٍُخ ورغجُو اىجُبّبد فً داخو األعَةبه
اىزجبسَخ ٍَب َزُخ ىه عَو ٍُضاُّخ ىيَْشؤح َذذد ٍْهب
اىشثخ واىخغبسح

-2اىَخشجبد اىزعيَُُخ اىَغزهذفخ ٍِ رذسَظ اىَقشس:
أ -المعرفة و الفهم

Intended Learning Outcomes
Knowledge and Understanding

أ .1.ان يعرف معنى المحاسبة وقيود اليومية
أ .2.اُ َزمش مُفُخ عَو دفزش األعزبر ودغبة اىخضَْخ
أ .3.اُ َششح طشَقخ عَو دغبة اىَشزشَبد ودغبة اىَزبجشح
Intellectual skills
ب -القدرات الذهنية
ة .1.اُ َذيو اىجُبّبد اىزً َذصو عيُهب ٍِ خاله اىذغبثبد ىُزعشف عيً اىَغزىي اىَبىً ىيششمخ
ة .2.اُ َذسك اهَُخ رغجُو اىىاسد واىصبدس ىْجبح اىَْشؤح
جـ -المهارات المهنية

Professional Skills

جـ 1 .التدريب عمى العمل الجماعى وجمع البيانات وتسجيمها
General Skills
د -اىَهبساد اىعبٍخ
د .1.اىقذسح عيً صَبدح اىزعبوُ اىجَبعً ثُِ األفشاد ىزذقُق اىْجبح ىيَْشؤح اىزً َزعبٍو ثهب
1

ٍ -3ذزىٌ اىَقشس Syllabus
اإلسبوع

عَيً

ّظشي

عذد اىغبعبد

ن
وٍجةةةةةةبدي ٍفةةةةةةبهٌُ

ع ج

اىزذسَت عيً اىزفشقةخ ثةُِ اّةىال اىةذفبرش اىَذبعةجُخ
اىَخزيفخ

3 2 2

االوه

ٍفهةةةةةىً واهةةةةةةذاف وفةةةةةةشو
اىَذبعجخ

3 2 2

اىثبًّ

ٍقىٍبد اىْظبً اىَبدغجً

اعزنَبه اىزعشف عيً اىذفبرش اىَذبعجُخ واهَُزهب

اىثبىث

ٍعبدىخ اىَُضاُّخ

اىزعشف عيً دفزش اىغزبر وعَو قُىد َىٍُخ

3 2 2

اىشاثع

دفزش اىُىٍُخ اىعبٍخ وقُىد اىُىٍُخ

اّشب دفزش اعزبر ىْىال ٍخزيفخ ٍِ اىَْشآد

3 2 2

اىخبٍظ

دفبرش االعزبر اىعبً (اىزشدُو ىذغبة االعزبر)

اىزذسَت عيً دغبة اىَشزشَبد ومُفُخ عَيه

3 2 2

اىغبدط

ٍُضاُّخ اىَشاجعخ

اخزجبس

3 2 2

اىغبثع

اىقىائٌ اىَبىُخ

دغبة اىَشزشَبد واىزذسَت عيُه

3 2 2

اىثبٍِ

عَيُبد اىششا

اعزنَبه اىزذسَت عيً دغبة اىَشزشَبد

3 2 2

اىزبعع

عَيُبد اىجُع

اىزعشف عيً دغبة اىَزبجشح

3 2 2

اىعبشش

اىعَيُبد اىْقذَخ

اّشب دغبة ٍزبجشح وعَو اىقُىد اىخبصخ ثه

3 2 2

اىذبدي
عشش

االوسا اىزجبسَخ

اّشب قبئَخ اىَشمض اىَبىً

3 2 2

اىثبًّ
عشش

اىزغىَبد اىجشدَخ

عَو اىَُضاُّخ

3 2 2

اىثبىث
عشش

قُىد االقفبه

رذسَجبد عيً اىَُضاُّخ وقب ٍخ اىَشمض اىَبىً

3 2 2

اىشاثع
عشش

ٍُضاُّخ اىَشاجعخ واىقىائٌ اىَبىُخ ثعذ االقفبه

ٍشاجعخ ٍبعجق
= إخزجبس رذشَشي

3 2 2

2

 -4أعبىُت اىزذسَظ واىزعيٌ
Teaching and learning methods

 .4أ  .المحاضرات

 .4ب .الدروس العممية

 -5أعبىُت اىزذسَظ واىزعيٌ ىيطالة روٌ اىقذساد اىَذذودح
Teaching and Learning methods for disables
َزٌ رىل أثْب اىَذبضشح وثذوُ فصو اىطيجخ ثعضهٌ عِ ثعض عِ طشَق
-5ا 0زيادة نسبة الحوار بين األستاذ وهذة الفئة
-5ب 0التركيز على توضيح المعلومات بصورة أكثر سهولة وبأكثر من طريقة لتصل المعلومة بأكثر من طريقة
-5ج 0االعتماد على الصور التوضيحية بشكل اكبر حتى تكون المعلومة أكثر سهولة للوصول إليهم
 -6أساليب التدريس والتعلم للطالب المتميزين
يتم ذلك إثناء المحاضرة بدون فصل الطلبة بعضهم عن بعض عن طريق
-6ا 0زيادة نسبة المحاورة والتخيل والربط بين الشرح والتحليل عن طريق األسئلة التي تنمى المهارات لهذة الفئة
-6ب 0زيادة الرحالت الميدانية والنشاطية التي تنمى المتميزين وتفيد ذوى القدرات المحدودة

 -7رقٌُُ اىطالة

:Students assessment

أ -األعبىُت اىَغزخذٍخ

Tools

.1
.2
.3

ة -اىزىقُذ
اىزقٌُُ اىْظشي

Time schedule

ً

اإلعجىل

ّىل االٍزذبُ

1
2
3

اىغبدط
اىشاثع عشش
اىْهبئً

شفىي
رذشَشي
رذشَشي

اىذسجبد

اىزقٌُُ اىعَيً
ً

اإلعجىل

ّىل االٍزذبُ

1
2
3

اىغبدط
اىشاثع عشش
اىْهبئً

شفىي
رذشَشي
رذشَشي

اىذسجبد

3

د – ّظبً رذذَذ اىزقذَشادGrading system

اىْغجخ اىَئىَخ
اقل من  %55ضعيف
55اقل من  %65مقبول
 65اقل من  75جيد
 75اقل من  %85جيد جدا
 85فاكثر ممتاز
اقل من  %55ضعيف

اىزقذَش
ضعُف جذا
ضعُف
ٍقجىه
جُذ
جُذ جذا
إٍزُبص

 -8قبئَخ اىنزت اىذساعُخ واىَشاجع :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.

 -9االٍنبُّبد اىَطيىثخ ىيزذسَظ و اىزعيٌ
.1
.2
.3
.4

ٍْغق اىَقشس(أعزبر اىَبدح):أ.د /اّىاس عجذ اىَعض اىغجبعً
سئُظ اىقغٌ:أ.دَ/ىعف عجذ اىعضَض
اىفصو اىذساعً اىزبًّ 2112/2111
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