كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تىصُف انًقشس:
انثشنايح انزٌ َحتىٌ انًقشس  :ياخغتُش االقتصاد انًنضنٍ (قغى انتغزَح وعهىو األطعًح)
انقغى انزٌ َىفش انثشنايح ( :انتغزَح وعهىو األطعًح)
انقغى انزٌ َىفش انًقشس( :انتغزَح وعهىو األطعًح) انعاو انذساعٍ 1023/1021
انفشقح انذساعُح انتٍ تذسط انًقشس  :انفشقح األونً (ياخغتُش )
تاسَخ اعتًاد انتىصُف ين قثم يدهظ انقغى2008/6/8

أ .يعهىياخ أعاعُح:
اعى انًقشس  :يٍكزٔتٍٕنٕجً يتقدو انفشقح انذساعُح  -:األونً ياخغتُش
عذد انغاعاخ ( فٍ انعاو  /فٍ انفصم انذساعٍ األول )  )28( -:عاعح ،
عذد انًحاضشاخ فٍ األعثىع  :يحاضشج
اسم المقرر :يٍكزٔتٍٕنٕجً يتقدو
عدد الوحدات ) 3 ( /
الساعات الدراسية:

الرمز

الكوديHEMNFS(11)2

2

نظري

2

انشقى انكىدٌ ..................

الفرقة /المستوي :أٔنى ماجستير

عممي  /أو تمارين

3

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

اإلجمالي

 .1انتعزف عهً انتقسٍى انعاو نهًٍكزٔتاخ ٔانثكتزٌا تصفح خاصح.
 .2انتعزف عهً أْى خصائص انثكتزٌا ٔأسهٕب تصٍُعٓا.
 .3انتعزف عهً أْى انعٕايم انتً تؤثز فً ًَٕ انثكتزٌا.
 .4صٕر ًَٕ تكتزٌا ٔأسهٕب تغذٌتٓا ٔتُفٍسٓا ٔتكاثزْا.
 -1انًخشخاخ انتعهًُُح انًغتهذفح ين تذسَظ انًقشس:
Intended Learning Outcomes
 -1إنًاو انطانة تُٕعٍّ انًٍكزٔتاخ ٔعالقتٓا تانغذاء ٔاإلَساٌ.
-1أ انًعشفح و انفهى
 -2تفٓى انطانة ألسانٍة ًَٕ ٔتكاثز انثكتزٌا.
Knowledge and
 -3يعزفح انطانة ندٔر انثكتزٌا فً حٍاتُا.
Understanding
-1ب انقذساخ انزهنُح
Intellectual skills
-1ج انًهاساخ انًهنُح
Professional Skills
-1د انًهاساخ انعايح

ٔ .1ضع تصٕر نهتحكى فً أضزار انثكتزٌا.
ٔ .2ضع تصٕر نتعظى انفائدج يٍ انثكتزٌا انُافعح.
 .3اإلنًاو تطزق انًقأيح انحدٌثح فً انًُٕ انًٍكزٔتً.
 -1انتعزف عهً طزق انفحص انحدٌثح نهتهٕث انثكتٍزي.
 -2انتعزف عهً انًجًٕعاخ انُافعح ٔانضارج يٍ انًٍكزٔتاخ.
 -3انتعزف عهً انفٕائد انصحٍح ٔاالقتصادٌح نهثكتزٌا.
 -1كٍفٍح انٕقاٌح يٍ أضزار انثكتزٌا .

 -2كٍفٍح حفظ األغذٌح يٍ انفساد انًٍكزٔتً.
 -3كٍفٍح االستفادج يٍ انثكتزٌا.

General Skills

 -3يحتىٌ
انًقشس
Syllabus

و

انًىضىع

2
1
3
4
5
6
7
8
9

دراسح انتصُف انعاو نهًٍكزٔتاخ كًقديح عايح نعهى انًٍكزٔتاخ
أشكال انًجًٕعاخ انثكتزٌا ٔكٍفٍح ًَْٕا
انًُظ انعاو نًُٕ انثكتزٌا ٔيُحًُ انًُٕ
انعٕايم انًؤثزج فً انًُٕ انًٍكزٔتً
انتعزف عهً طزق انتغذٌح فً انثكتزٌا
انتعزف عهً طزق تُفس انثكتزٌا
انتعزف عهً انُشاط اإلَزًًٌ نهثكتزٌا
دراسح انسًٕو انثكتزٌح
دراسح انتهٕث انثكتٍزي نهًٍاِ

انعذد
انكهٍ
نهغاعاخ
4
1
1
1
1
1
1
1
1

.4أ .انششذ ين خالل انًحاضشاخ.
 -4أعانُة انتذسَظ وانتعهى
 -1 Teaching and learning methodsيناقشةةةح ان ةةةالب داخةةةم انًحاضةةةشج ويةةةن خةةةالل انةةةذسوط
انعًهُح.
 -3طهة إخشاء تحىث ودساعاخ فٍ يدال انذساعح وتثادل تهة
انثحىث تُن ان الب وتعضهى.
.5أ -إعادج انًحاضشاخ فٍ خهغاخ خاصح يع تقغُى
 -5أعانُة انتذسَظ وانتعهى نه الب روٌ
انًىضىعاخ.
انقذساخ انًحذودج
 -1 Teaching and Learning methodsطهة إخشاء تهخُص نكم يحاضشج نًا تى فهًه واعتُعاته.
 -3 for disablesإخشاء اختثاساخ يثغ ح تعذ نهاَح كم يحاضشج يع تشدُع
ان الب تاعتًشاس وتحضشهى.
.6أ .يشاسكح ان الب انًًُضَن فٍ صَاسج انًكتثح وتضوَذهى
 -6أعانُة انتذسَظ وانتعهى نه الب
تششذ أليهاخ انكتة فٍ يدال انتخصص.
انًتًُضَن
 -1تعشَف ان الب تأهى انذوسَاخ انعهًُح فٍ يدال انتخصص.
 -3تىخُه ان الب نضَاسج انًشاكض انثحثُح فٍ يدال انتخصص.

 -7تقُُى ان الب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools

االمتحانات التحريرية

لقياس التحصيل واالستيعاب

المتحانات العممية

لقياس التزام الطالب المهاري

األسئمة الشفوية المفاجئة لقياس حب الطالب مع ما يدرسه

المناقشة العامة بعد المحاضرة لقياس حب الطالب لممادة

ب -التوقيت

Time schedule

األسبوع األول مقدمة مبسطة عن عمم الميكروبات

األسبوع الثاني استكمال المحاضرة األولي واستكمال

الموضوعات.

األسبوع الثاني حتي الرابع محاضرات

االسبوع الخامس امتحان تجريبي

االسبوع السادس حتي العاشر محاضرات

%44

نهاية الفصل الدراسي

منتصف الفصل الدراسي

ج -توزيع الدرجات

%34

االمتحان الشفوي

%04

أعمال فصمية

%04

االمتحان العممي

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

أمتياز  85فاكثر

%04

مقبول

جيد جدا %85-75

جيد

%75-65

%65-54

ضعيف

%54

الدرجة الكمية لممادة  044 -:درجة

 -8قائًح انكتة انذساعُح وانًشاخع :List of references
أ -مذكرات Course notes
ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
 -1أعظ انًُكشوتُىنىخٍ
ج -كتب مقترحة
 -1انًُكشوتُىنىخُح انعايح
Recommended books
 -3عهى انًُكشوتاخ
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ  -2دوسَح انًُكشوتُىنىخُح انت ثُقُح
 -1دوسَح انعهىو انًُكشوتُىنىخُح
Periodicals, web sites.. etc.
 -3دوسَح عهىو األغزَح
 -9اإليكانُاخ انً هىتح نهتذسَظ و انتعهى

 -2وخىد ششائر نًدًىعاخ انًُكشوتاخ
 -1وخىد يضاسع نهنًى انًُكشوتٍ نهًدًىعاخ انًختهفح.
 -3اعتخذاو ششائظ فُذَى  CDتها أفالو عن اننًظ انعاو
نهنًى وانتكاثش نهًكشوتاخ.

ينغق انًقشس(أعتار انًادج):أ.د /ششَف صثشي سخة
سئُظ انقغى:أ.دَ/ىعف عثذ انعضَش انحغانُن
انفصم انذساعً االول 1023/1021

