جامعه المنوفية

كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ًَىرج تىصُف يقشس دساعٍ
انجزَبيج انذ٘ ٚزجعّ انًقزر :ثكبنٕرٕٚص االتقزاب انًُشنٙ
انعبو اندراس1023/1021 ٙ
انقسـى انذ٘ ٚزجعّ انجزَبيج .تقسى انزغذٚخ ٔعهٕو االطعًّ
انقسى انذ٘ ٚزجعّ انًقزر :تقسى انزغذٚخ ٔعهٕو االطعًّ ربرٚخ إتقزار انزٕصٛف1008/6/8
أ -يؼهىياخ أعاعُح:
انفشقح /انًغتىٌ :انثاَُح ياجُغتُش
انشيض انكىدٌ:
اعى انًقشس:طفُهُاخ يتقذو
HEMNFS(21)1
ػًهٍ و  /أو
ػذد انىحذاخ /انغاػاخ
 3اإلجًانٍ
2َظشٌ
2
تًاسٍَ
انذساعُح:
ب -يؼهىياخ يتخصصح:
 -1أهذاف انًقشس Aims
 راسخ اْى انحشزاد انزٗ رزطفم عهٗ اإلَسبٌ راسخ اْى انحٕٛاَبد األٔنٛخ انزٗ رزطفم عهٗ االَسبٌ ٔانحٕٛاٌ راسخ انحٕٛاَبد يفاهٛخ االرجم الاسخ اخى اندٚداٌ انزٗ رزطفم عهٗ االَسبٌ ٔانحٕٛاٌ-2انًخشجاخ انتؼهًُُح انًغتهذفح يٍ تذسَظ انًقشس-:
أ -انًعزفخ ٔانفٓى
Knowledge and understanding
 االنًبو ثبنحشزاد انزٗ رزطفم عهٗ االَسبٌ ٔرسجت نّ االيزاض انزعزف عهٗ انزطٕر ٔإَاع رطٕر انحشزاد راسخ اْى انطفٛهٛبد األٔنٛخ ٔراُٛفٓب ٔانزعزف عهٗ ٔرح حٛبرٓب األنًبو ثإَٔاع اندٚداٌ انطفٛهٛخ ٔانزعزف عهٗ ٔرح حٛبرٓب ٔااليزاض انزٗرسججٓب
ب ـ -انقذساخ انزهُُح
Intellectual skills
 انًقبرَخ ث ٍٛإَاع انزطٕر فٗ انحشزاد انًقبرَخ ث ٍٛانزطفم اندائى ٔانًؤتقذ فٗ انحشزاد انزًٛٛش ث ٍٛإَاع انحٕٛاَبد يفاهٛخ االرجم انًقبرَخ ث ٍٛانافبد انعبيخ نهدٚداٌ انزعزف عهٗ ٔرح حٛبح كم طفٛم ٔيعزفخ انعبئم االسبسٗ ٔانٕسٛظ نهطٕرانًعدٖ ٔطزٚقخ انعدٖٔ

ج -انًهاساخ انًهُُح
Professional Skills
يعزفخ انطبنت ثإَٔاع انزطٕر فٗ انحشزاد اإلنًبو ثبنافبد انعبيخ نهحٕٛاَبد األٔنٛخ ٔاندٚداٌ انقدرح عهٗ فٓى ٔرح انحٛبح نكم طفٛم انزعزف عهٗ انعبئم االسبسٗ ٔانٕسٛظ ٔانطٕر انًعدٖد-انًهاساخ انؼايح:
General Skills
يقدرح انطبنت عهٗ اسزخداو ثعض ْذِ انطفٛهٛبد نهقضبء عهٗ انحشزاد
يقدرح االطهت عهٗ انزعزف االجٓشح انًخزهفخ نٓذِ انطفٛهٛبد
يقدرح انطبنت عهٗ انزعزف عهٗ إَاع اندٚداٌ ٔانًقبرَخ ثُٓٛى
 يحتىٌ انًقشس Syllabusانًىضىع

األعثىع
( 14اعثىع)

ػذد انغاػاخ

راسخ عهى انطفٛهٛبد يٍ حٛش انزعزٚفَ -شأح
انزطفم-انزاُٛف-انافبد انعبيخ
انحشزاد ٔ ٔرْب كطفٛهٛبد حٕٛاَٛخ خبرجٛخ
انشتة انحششَح وانحششاخ انهايح يٍ انُاحُح انطثُح
وانثُطشَح

1
1

انحٕٛاَبد يفاهٛخ االرجم

1

ربثع انحٕٛاَبد يفاهٛخ االرجم
انحٕٛاَبد األٔنٛخ انطفٛهٛخ
ربثع انحٕٛاَبد األٔنٛخ انطفٛهٛخ
ربثع انحٕٛاَبد األٔنٛخ انطفٛهٛخ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

انذَذاٌ انطفُهُح(انذودج انكثذَح)
انذَذاٌ انطفُهُح(انذودج انثههاسعُا ودودج انهتشوفُظ)
انذَذاٌ انطفُهُح(انذودج انششَطُح)
انذَذاٌ انطفُهُح(انذودج االعكاسط واالَكهغتىيا)
انذَذاٌ انطفُهُح(انذودج انفُالسَا)
انذَذاٌ انحهقُح

 - 4أعانُة انتذسَظ وانتؼهى
Teaching and learning methods
 : )2انشزح انًحبضزح
. )2انًُبتقشخ
 )3ثزٔجٛكزٕر
 )4ارب شٕ.

1

 - 5أعانُة انتذسَظ وانتؼهى نهطالب روٌ انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 )5طزٚقخ انًحبضزح
 )6اسزخداو انزسٕو انزٕضٛحٛخ
 )7طزٚقخ انًُبتقشخ
 -6أعانُة انتذسَظ وانتؼهى نهطالب انًتًُضٍَ
طزٚقخ طزح األسئهخ (انًُبظزح)اسزخداو األثحبس.
 -7تقُُى انطالب Students assess:
Tools
أ -األسبنٛت انًسزخديخ
اخزجبر رحزٚز٘ نقٛبص :انزحاٛم اندراسٗ نهطبنت
انزحاٛم اندراسٗ نهطبنت
اخزجبر شفٓٛخ نقٛبص:
االخزجبراد انعًهٛخ ٔانزطجٛقٛخ نقٛبص :يسزٕٖ انطبنت انًٓبرٖ
ة -انزٕتقٛذ

Time schedule
األعثىع انخايظ
األعثىع انتاعغ
األعثىع انحادي ػشش

ج تىصَغ انذسجاخ
َهاَح انفصم انذساعٍ % 66
% 26
االيتحاٌ انشفىٌ
االيتحاٌ انؼًهٍ % 26
د – َظاو تحذَذ انتقذَشاخGrading system
-60اتقم يٍ  %70يقجٕل
-70اتقم يٍ  %80جٛد
-80اتقم يٍ  %90جٛد جدا
 90فأكثز ايزٛبس
 -8قائًح انكتة انذساعُح وانًشاجغ :List of references
أ -يذكزاد Course notes
ب -كتة يهضيح
Required books (Text books
ج -كتة يقتشحح
Recommended book
.

د -دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
يٕاتقع عهٗ شجكخ االَززَذ يع االتقززاح ايبكٍ انحإل عهٓٛب
 اإليكاَُاخ انًطهىتح نهتذسَظ و انتؼهىٔ -سبئم عزض –ثزٔجٛكزٕر* ارب شٕ

يُغق انًقشس(أعتار انًادج):أ.د /ػادل ػثذ انًؼطً احًذ
سئُظ انقغى:أ.دَ/ىعف ػثذ انؼضَش انحغاٍَُ
انفصم انذساعً االول 2613/2612

