
 

 

نموذج لتقرير المقرر السنوى تربية ومشكالت المجتمع 
 (اقتصاد منزلى وتربيةثبىثخ )

و االقزصبد اىَْضىًقسم              االقزصبد اىَْضىً كلية             اىَْىفيخ  جامعة
 التربية 

: تقرير المقرر
البيانات األساسية   (أ)

 HEE(32)3 تربية ومشكالت المجتمع:  اىؼْىاُ واىشٍض اىنىدي - 1

االقزصبد اىَْضىً واىزشثيخ : اىجشّبٍج أو اىجشاٍج اىزً يقذً فيهب هزا اىَقشس - 2

ثبىثخ اقزصبد ٍْضىً ورشثيخ  : اىَغزىي في اىجشاٍج / اىغْخ - 3

    2: اىغبػبد اىَؼزَذح / اىىحذاد - 4

 2ػَيً                            ٍجَىع /      عبػبد إسشبد أمبديًَ 2    ٍحبضشاد 

أعَبء اىَحبضشيِ اىَغبهَيِ في رذسيظ اىَقشس  - 5

 لوياء شىقجد -   1

 لوياء شىقجد :  ٍْغق اىَقشس 

  (ارا مبُ يْطجق  )اىَقيٌ اىخبسجً 

البيانات اإلحصائية   (ب  )
%     ّغجخ 100   ػذد            25:           ػذد اىطالة اىزيِ حضشوا اىَقشس

%    ّغجخ 96  ػذد             24:              ػذد اىطالة اىزيِ أمَيىا اىَقشس

 : النتائج

ػذد            ّغجخ     :       ػذد              ّغجخ                     سعىة :        ّجبح

:  تقديرات الطالب الناجحين 
%     ّغجخ  46    ػذد          11:    جيذا جذاًا %             ّغجخ 12.5ػذد          3:    أٍزيبص

%      ّغجخ  12.5   ػذد         3:       ٍقجىه %              ّغجخ 29  ػذد           7:     جيذا
البيانات المهنية   (ت)
تدريس المقرر   (1

 

 

عذد  الوىضىعاث الخى حن حذريسها  فعليا            

 الساعاث

 اسن الوحاضر

هفهىم الخربيت وخصائصها ووظائفها - :. االعجىع االوه

.حجاه الوجخوع  

 

لوياء شىقج د  2  

هفهىم الوشكالث  - :.االعجىع اىثبًّ واىثبىث

 االجخواعيت وخصائصها وقىاعذ دراسخها

 

لوياء شىقج د  2  

الوشكالث االجخواعيت - :. االعجىع اىشاثغ واىخبٍظ 

الوخخلفت الوعاصرة ودراست أسبابها وظىاهرها وكيفيت 

.عالجها  

 

لوياء شىقج د  2  

دراست أهثلت هخخلفت - :. االعجىع اىغبدط واىغبثغ

.للوشكالث االجخواعيت الوعاصرة  

 

لوياء شىقج د  2  

  
 

 



الوشكالث الوذرسيت الوخخلفت - : االعجىع اىثبٍِ 

.ودراست أسبابها وظىاهرها وكيفيت عالجها  

لوياء شىقج د  2  

دراست أهثلت هخخلفت للوشكالث - :. االعجىع اىزبعغ

.الوذرسيت الخاصت بالطالب  

 

لوياء شىقج د  2  

.هشكالث الوعلن بصفت عاهت-  :.االعجىع اىؼبشش   

 

لوياء شىقج د  2  

هشكالث هعلن االقخصاد  - :.االعجىع اىحبدي ػشش 

.الونزلى  

 

لوياء شىقج د  2  

هشكالث طالب االقخصاد - :  االعجىع اىثبًّ ػشش  

.الونزلى أثناء الخربيت العوليت الويذانيت  

 

لوياء شىقج د  2  

 
:  النسبة المئوية للموضاعت التى تم تدريسها من محتوى البرنامج 

%  70أقل من %                                   70-90%                                 90أكثر من 
 

األعجبة ثبىزفبصيو ىؼذً رذسيظ أي ٍىضىع ٍِ اىَىضىػبد 

ال يىجذ 

 

ارا مبُ هْبك ٍىضىػبد رٌ رذسيغهب سغٌ أّهب ىيغذ ٍحذدح في اىَحزىي ، أرمش األعجبة ثبىزفصيو  

 

ال يىجذ 

:  أساليب التعليم والتعلم  (2
:                                                     ٍحبضشاد 

:                                          ٍؼَو / رذسيت ػَيً 

:                                           وسشخ ػَو / ّذوح 

                                                                      : أّشطخ في اىفصو 

:   دساعخ حبىخ 

:                             واججبد ٍْضىيخ / واججبد أخشي 

إرا رٌ اعزخذاً أعبىيت أخشي ىيزؼييٌ واىزؼيٌ غيش ريل اىَحذدح أػالٓ ، ارمشهب وأرمش اعجبة 

:  اعزخذاٍهب

ال يىجذ 

:  تقييم الطلبة  (3
طشيقخ اىزقييٌ                                                  اىْغجخ اىَئىيخ ٍِ ٍجَىع اىذسجبد  

  % 100اٍزحبُ رحشيشي                                                                         

% اٍزحبُ شفىي                                                                                   

% ٍؼَو                                                                          / اٍزحبُ اىؼَيً 

أػَبه اىفصو اىذساعً                                                  / واججبد أخشي 

% اىَجَىع                                                                                         

أػضبء ىجْخ االٍزحبُ  

 داحمدبهاء الحجار   د سهام الشافعى      د لمياء شوقت  

  (ارا مبُ يْطجق  )دوس اىَشاجغ اىخبسجً 

 

المرافق ومواد التدريس  / اإلمكانات  (4

   

 

 

 

 

 

 



مبفيخ رَبٍبًا                                                                                  

مبفيخ إىً حذ ٍب                                                                           

 غيش مبفيخ                                                                                 
 

 

ارمش أي قصىس  

ال يىجذ 

:  القيود اإلدارية  (5 .
ارمش أيخ صؼىثبد رؼشض ىهب اىَقشس  

ال يىجذ 

استجابة فريق المقرر :                    تقييم الطالب للمقرر  (6
ارمش أي ّقذ وسد في رقييٌ اىطالة ىيَقشساد  

 

 استجابة فريق المقرر ( : اذا كان ينطبق ) توصيات المقيميين الخارجيين / تعليقات  (7
خطخ اىؼَو جيذح وٍْبعجخ                                                           رٌ صيبدح اىجبّت اىؼَيً          

أوصىا ثزؼضيض اىجبّت اىزطجيقً وٍشبسمبد اىطيجخ                              

:  تعزيز المقرر  (8
:  ٍذي رْفيز األّشطخ اىزً رٌ رحذيذهب في خطخ ػَو اىغْخ اىغبثقخ 

      اىْشبط                                                                      ارمش ٍب ارا مبُ قذ رٌ رْفيز اىْشبط  

                                                                                     وارمش اعجبة ػذً امزَبه أي ػَو  

رٌ رْفيز ٍؼظٌ األّشطخ .                                                 اىؼَو اىجَبػً ثيِ اىطالة

جيغبد ّقبػ                                               

 2009   –2008  خطة العمل للسنة الدراسية  (9
           األّشطخ اىَطيىثخ                              ربسيخ اىزْفيز                    اىَغئىه ػِ اىزْفيز  

 لوياء شىقجد                        2008/2009اىقيبً ثَضيذ ٍِ االخزجبساد اىقصيشح               

 صيبدح  اىَشاجغ واىقىاٍيظ                                                               

إثشاصٍشبسمبد اىطالة ػِ طشيق اىَْبقشخ واىحىاس 

  

 لوياء شىقجد :  منسق المقرر  
:  إمضاء           
:  تاريخ            

 

 

 

 


