كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
ذٌصٍف انًقشس:
انثشنايح انزي ٌحرٌي انًقشس  :ياخضرٍش االقرصاد انًنزنً (قضى انرغزٌح ًعهٌو األطعًح)
انقضى انزي ٌٌفش انثشنايح ( :انرغزٌح ًعهٌو األطعًح)
انقضى انزي ٌٌفش انًقشس( :انرغزٌح ًعهٌو األطعًح)
انفشقح انذساصٍح انرً ذذسس انًقشس  :انفشقح األًنى (ياخضرٍش )
ذاسٌخ اعرًاد انرٌصٍف ين قثم يدهش انقضى2008/6/8

انعاو انذساصً انفصم األًل ًانثانً1021/1022 :و
أ .يعهٌياخ أصاصٍح:
اصى انًقشس  :حهقات بحث ٔيُاقشات انفشقح انذساصٍح  -:األًنى ياخضرٍش
عذد انضاعاخ ( فً انعاو  /فً انفصم انذساصً األًل )  )28( -:صاعح ،
عذد انًحاضشاخ فً األصثٌع  :يحاضشج
اسم المقرر :حهقات بحث
ٔيُاقشات
عدد الوحدات ) 3 ( /
الساعات الدراسية:

ب -معمومات متخصصة:
 -1أىذاف انًقشس انعايح
General Aims

الرمز

الكوديHEMNFS(11)5

2

نظري

انشقى انكٌدي ..................

الفرقة /المستوي :أٔنى ماجستير

-

عممي  /أو تمارين

2

اإلجمالي

 .1اكتساااال انًٓااااالات انالياااة ٔانًقااادالم ضهااا
يكتٕل ف احد يجاالت انتغذية ٔضهٕو االطعًّ.
 .2يشترك انادالا فا ايترااال انًٕ إ  -اناذ يقإو بقنقا اّ أيااو
كافة انًهتحقرٍ بانبرَااي ٔأيااو نجُاة يايراة ياٍ أ ااقذم انقساى ققإو
بانتقررى يع ضٕم يٍ يرغب يٍ األ اقذم ف انحضٕال.
 .3يُاقشة انداال ف يٕ إضّ ياع انتركرال ضها ضادا ٔقكايام
انًٕ ٕ ٔبدالجة اقم ضه قدالقّ ضه انًُاقشة ٔانر .
 -1انًخشخاخ انرعهًٍٍح انًضريذفح ين ذذسٌش انًقشس:
Intended Learning Outcomes
 -1نًاو انطانب نًايا كافرا بًٕ ٕ ف يجال انتغذية ٔضهٕو
-1أ انًعشفح ً انفيى
االطعًّ يٍ كافة انُٕاح .
Knowledge and
 -2يعرف انطانب انعُاصر انالية إلضدا انًٕ ٕ انًتكايم.
Understanding
 -3يستطرع انطانب أٌ يهق انًٕ ٕ بطريقة يقُعّ.
-1ب انقذساخ انزىنٍح
Intellectual skills

ضااادا يٕ ااإ

 .1يٕظف انطانب يعهٕياقّ إلضدا يٕ ٕ يتكايم.
 .2يقاالٌ انطانب برٍ انًعهٕيات انًتاحة ٔيا يجب ضر ّ ٔيا يًكٍ

-1ج انًياساخ انًينٍح
Professional Skills
-1د انًياساخ انعايح
General Skills

 -3يحرٌي
انًقشس
Syllabus

اضتباالِ يإَيا.
 -1يٕظااف انطانااب يعهٕياقااّ إلضاادا يٕ اإ يتكاياام ف ا يجااال انتغذيااة
ٔضهٕو االطعًّ.
 -2يصبح انطانب قا الا ضه أضدا يحا رم ف قخصصّ ٔ نقا ٓا.
 -3يستطرع انطانب قًررل ٔيداالكّ َٕاح انضعف فرًا اضد.
 -1يأيذ انطانب ف اضتباالِ أفضم طرق قٕظرف انًعهٕيات ٔقرقربٓاا
ف يٕ ٕضّ.
 -2يصبح انطانب قا الا ضه ضرض انًٕ ٕ ٔاجتذال انحا ريٍ.

و

انًٌضٌع

2

يختاال انطانب يع انشرف ضه نبحثّ يٕ ٕضا يرغب ف ضدا ِ
يًااُح انطانااب فرصااة انوصاام األٔل إلضاادا انًٕ اإ بًتابعااة انًشاارف
ضه انبحث ٔقُسرقّ
يهق انطانب انبحاث فا انًٕ إ انًحتااال أيااو نجُاة يايراة ياٍ أ ااقذم
انقسااى نهتقراارى ٔيحضاار يااٍ يشااا يااٍ أضضااا ْر ااة انتاادالي ٔ -كاام طهبااة
انًا م -اضتذاالات األ اقذم غرر انًشرفرٍ ف أ رق انحدٔ .
ير انطانب ضه أ هة انهجُة انت ققرًّ ٔققرى قكايم يٕ ٕضّ.
اإلنقا ٔانتقررى ف انوصم انثاَ يع انتلاو انطانب بحضٕال كافاة انبحإ
انًهقام.
انًراجااع انًختاااالم ف ا يجااال :انتغذيااة انعايااة ،انتغذيااة انعاجرااة ،ضاادا
االطعًااّ (يخباإلات ،يضاار ،فاكٓااّ ،نحاإو ،ا ااًاك ،غررْااا) قصااُرع
األغذية بكب يجاالقّ ،ققررى انحانة انغذا رة ،انتهٕ ٔباق انًجاالت.

1

3
4
5

6

 -4أصانٍة انرذسٌش ًانرعهى

انعذد
انكهً
نهضاعاخ

.4أ .االصرفادج ين يكرثح انكهٍح ًانكرة ًانًدالخ انًرٌفشج فٍيا.

-1 Teaching and learning methods

ٌضرعٍن انطانة تانًششف فً اخرٍاس يصادس تحثو ًطشٌقح عشضيا.

.5أ .انًناقشح ًانحٌاس فً كم يا ٌعذه انطانة.
 -5أصانٍة انرذسٌش ًانرعهى نهطالب رًي
-1ذذسٌة انطانة عهً إنقاء انًٌضٌع قثم انعشض اننيائً.
انقذساخ انًحذًدج
 - -3 Teaching and Learning methodsذذسٌة انطانة عهً اإلخاتح عهً االصرفضاساخ قثم
 for disablesانعشض اننيائً نهرقٍٍى.

 -6أصانٍة انرذسٌش ًانرعهى نهطالب
انًرًٍزٌن
 -7ذقٍٍى انطالب

.6أ .يطانثح انًششف نهطانة تزٌادج نضثح انًعهٌياخ ين
انشثكح عهً يعهٌياخ انكرة ًانًدالخ.
 -1انرذسٌة عهً انشد عهً اصرفضاساخ تعذىا انًششف نكم
تاب ين أتٌاب انًٌضٌع.

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools

مناقشة البحث أمام لجنة ثالثية لتحكيم بعد إلقائه بحضرها

إجباريا كل طمبة المادة وباقي أساتذة القسم في معظمهم.

المعارف وتحصيل المعمومات والمهارات العممية واستيعاب

المقرر وهضم فمسفة المقرر (المادة)

ب -التوقيت

Time schedule

الفصل الدراسي األول والثاني

والتقييم النهائي في الفصل الثاني
تقييم البحث بعد إلقائه في الفصل الدراسي الثاني

ج -توزيع الدرجات
د – نظام تحديد التقديراتGrading system
أمتياز 099-09

جيد جدا 00- 09

جيد

00-09

مقبول

ضعيف

الدرجة الكمية لممادة  099 -:درجة

00- 09

90 -20

ضعيف جدا صفر20 -

 -8قائًح انكرة انذساصٍح ًانًشاخع :List of references
أ -مذكرات Course notes
ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

كم يا ٌرٌفش فً انًٌضٌع انًخراس.
كم يا ٌرٌفش فً انًٌضٌع انًخراس تاإلضافح إنً تحٌز
انشثكح (انند)

ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -9اإليكانٍاخ انًطهٌتح نهرذسٌش ً انرعهى

 -2يكرثح انكهٍح ًاندايعح ًاندايعاخ االخشي.
 -1داذا شٌ.
 -3قاعح إنقاء يديزج ذديٍزا حذٌثا.

ينضق انًقشس(أصرار انًادج):أ.د /يحًذ صًٍش انذشهٌطى
سئٍش انقضى:أ.دٌٌ/صف عثذ انعزٌز
انفصم انذساصى انرانى 1021/1022

