
 

               

  االقتصاد المنزليكمية المنوفية                جامعه        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واالعتمادالجودة ضمان وحدة

 انبٛبَبث األسبسٛت (أ) 

 HENFS(22)5إدارة انخغذٚت فٗ انًؤسسبث : انؼُٕاٌ ٔانزيش انكٕد٘ -1

 انخغذٚت ٔػهٕو األطؼًت : انبزَبيج أٔ انبزايج انخٙ ٚقذو فٛٓب ْذا انًقزر -2

 فصم دراسٗ ثبَٗ /انفزقت انثبَٛت  : انًسخٕٖ فٙ انبزايج/ انسُت -3

 3: انسبػبث انًؼخًذة/ انٕحذاث -4

  3 مجموع  2عملي /  حصص إرشاد2محاضزات 

 أسًبء انًحبضزٍٚ انًسبًٍْٛ فٙ حٕصٛم انًقزر -5

 حًذٚت احًذ ْالل/ د.أ- 1-

 أنفج رشبد خبطز/ د.أ -2-

 

 حًذٚت احًذ ْالل/ د.أ :يُسق انًقزر

                    

 عطٌات البهى/د.ا      انًقٛـّى انخبرجٙ

 سونٌا المراسً/د.                   ا

 انبٛبَبث اإلحصبئٛت (ة)

  %100  نسبة106عدد  :               عدد الطالب الذين حضزوا المقزر

 % 100      نسبة106عدد:                 عدد الطالب الذين أكملوا المقزر
 :انُخبئج 

  %  8.5 نسبة   9عدد : رسوب%      91.5 نسبة 97عدد: نجاح

 :حقذٚزاث انطالة انُبجحٍٛ 

 21%نسبة  22عدد :   يد  داًا - % 3 نسبة  3عدد :   امتياس

 42%   نسبة 45عدد : مقبول       % 26 نسبة 27عدد :    يد
 
 
 



 

المهنٌةالبٌانات (ت)

تدرٌسالمقرر(1

 فعمياًا  التي تم تدريسها الموضوعات
  المحاضراسم  الساعاتعدد

انخطٕر انخبرٚخٙ نهًسخشفٛبث ٔانًفٕٓو انحبنٙ 
 نهًسخشفٙ انحذٚث

 َظزٖ  2

 أسبٕػٛب 

حًذٚت احًذ ْالل / د.أ

 أنفج رشبد خبطز/ د.أ

 
 

 انٕظبئف األسبسٛت نهًسخشفٙ

 حصُٛف انًسخشفٛبث

يجبالث انخخطٛظ فٙ انًسخشفٛبث ٔإَٔاع 

 انخخطٛظ فٙ انًسخشفٛبث

 حُظٛى انًسخشفٙ

انخُظٛى - االػضبء انًٓبو- إَاػٓب- انٓٛئت انطبٙ

انخذيبث اإلدارٚت فٙ + اإلدار٘ نهٓٛئت انطبٛت 

انًسخشفٙ 

 االغذٚت انؼالجٛت

انخُظٛى انٕظٛفٙ نهقٕ٘ )انخشغٛم ٔاالدارة 

أجّ - ححضٛز ٔحٕسٚغ االغذٚت- انشزاء- انؼبيهت

 (انقصٕر فٙ بؼض أقسبو انخغذٚبث ببنًسخشفٙ


:علىشكلنسبةمئوٌةمنالمحتوىالمحددتدرٌسهاالتًتمالموضوعات

  %70منأقل  %90-70 #        %90منأكثر
بالتفاصٌللعدمتدرٌسأيموضوعمنالموضوعاتاألسباب

الٌوجد

فًالمحتوى،اذكراألسباببالتفاصٌلمحددةكانهناكموضوعاتتمتدرٌسهارغمأنهالٌستإذا

الٌوجد 

:التعلٌموالتعلمأسالٌب (1

  :                        # محاضرات

 # :     معمل/ عملً تدرٌب

:  عملورشة / ندوة

 #:  فً الفصلأنشطة

 :  حالةدراسة

 :منزلٌةفروض / أخرىفروض

  
:أخرىللتعلٌموالتعلمغٌرتلكالمحددةأعاله،اذكرهاواذكرأسباباستخدامهاأسالٌبتماستخدامإذا

الٌوجد




:الطلبةتقٌٌم.2
 المئوٌة من مجموع الدرجاتالنسبة التقٌٌم طرٌقة

 60 تحرٌري امتحان

  شفوي امتحان

 20 المعملأعمال /العملً

 20أعمال الفصل /أخرى فروض

% 100 المجموع

 
االمتحانلجنةأعضاء

 حًذٚت احًذ ْالل/ د.أ- 

 أنفج رشبد خبطز/ د.أ -

 ثزٚب يسهى حسٍ/د.أ-

ػشِ يحًذ االسكبفٙ / د- 
 


الخارجًالمقٌـّمدور
 ..........................
 ..........................
 ..........................

 

:المرافقوموادالتدرٌس/اإلمكانٌات (2

  تماماً             كافٌة

        #  ما إلى حد كافٌة

                 كافٌة غٌر

أيقصوراذكر
 Data showنقص فً 

 ...............................
 

:اإلدارٌةالقٌود (3

أٌةصعوباتتعرضلهاالعملاذكر
 .................................     
 .................................     
.................................      

فرٌقالمقرراستجابة:الطالبللمقررتقوٌم (4

................................  ................................... ..........  

................................  ................................... ..........  

................................  ................................... ..........  
  ..........................................  ................................... 



 

فرٌقالمقرراستجابة:منالمقـٌّمٌنالخارجٌٌنتعلٌقات (5

 تم الموافقة على ما ورد بتوصٌف البرنامج والمقررات  

................................  ................................... ..........  

................................  ................................... ..........  
  ..........................................  ................................... 

 
:المقررتحسٌن (6

 : تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقةالتً فً األعمال التقدم

 ما إذا كان قد اكتمل اذكر العمل
  عمل لم ٌكتمل ألي األسباب واذكر 

 األجهزة الصغٌرة لتوفٌر الوقت والجهد- اجهزة االتصال 

2009/2010العملللسنةالدراسٌةخطة (7

المسئولالشخصاالكتمالتارٌخالمطلوبةاألعمال

................................  ................................... ..........  

................................  ................................... ..........  

................................  ................................... ..........  


 حًذٚت احًذ ْالل/ د.أ  :المقررمنسق

 

:إمضاء



 //:تارٌخ

 

 

 

 

 

 

 


