
 
 

 

 66/61 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس تصٌٍَ يتْفٍز اىَفشيشاخ اىَْضىٍح اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

 ( عَيً 2( ّظشي + ) 2)  عذد اىًحذاخ / اىساعاخ اىَعتَذج 4

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ االٍتحاّاخاىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح  5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 382 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 352 حاُ عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍت -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة        88   341ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا     4997ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -: جذريس المقرر – 2

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 85<            84 -61       61> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 85<         84-61       61> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً تعيٌأساىٍة اىتعيٌٍ ياى -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -
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تاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس ٍِ اىصعً -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقسٌ.

 %78.67             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -1 -لمقرر :مقحرحبت جحسين ا -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -2

 اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -3

. 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -5

ُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً تًفٍش ٍنا -6

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -1

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -1

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -2

)ٍبببا وبببً ي مقحرحااابت  ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -1

اىَختيفح ىيتقًٌٌ. تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -2

ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ  يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً

ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح 

 ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  -3

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -4

اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ  ٍعاسض

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -61

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اىذساسً

اىعيٍا يىجْح  يماىح اىذساساخ

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

 ٍع تذاٌح اىخطح

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

  عٍَذ اىنيٍحفً اىخطح اىَستقثيٍح صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 



 
 ىينيٍح  اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 اسٌ ٍْسق اىَادج : د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش

 اىتًقٍع :                                            اىتاسٌخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 61/68 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس تصٌٍَ يتْفٍز اىَفشيشاخ اىَْضىٍح اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

 ( عَيً 2( ّظشي + ) 2)  عذد اىًحذاخ / اىساعاخ اىَعتَذج 4

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخاىْظاً  5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 412 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 387 الب اىزٌِ أديا االٍتحاُ عذد اىط -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة    88911   363ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا    8911ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -جذريس المقرر : – 2

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 85<            84 -61       61> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 85<         84-61       61> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -المحبحة للحذريس :اإلمكبنبت  -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -نظيمية:قيود إدارية وج -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقسٌ.

 %83.27             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5
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 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -7 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -8

 اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -9

. 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -11

 اىْظشي  صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس  -11

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -62

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -1

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -3

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

)ٍبببا وبببً ي ب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت مااا -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -5

اىَختيفح ىيتقًٌٌ. تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -6

ىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ يرىل تسثة اىخطح ا

ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح 

 ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  -7

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

ستخذاٍىا فً تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب ال -8

ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ 

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -61

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اسًاىذس

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 سٍجتخصص اىَالتس ياىْ

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 

 اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

فً اىخطح اىَستقثيٍح 

 ينيٍح ى

 عٍَذ اىنيٍح 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 اسٌ ٍْسق اىَادج : د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش

 /    /    اىتًقٍع :                                            اىتاسٌخ :

 

 



 
 68/69جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس تصٌٍَ يتْفٍز اىَفشيشاخ اىَْضىٍح اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

 ( عَيً 2( ّظشي + ) 2)  عذد اىًحذاخ / اىساعاخ اىَعتَذج 4

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ اىْظاً اىَتثع 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 259 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 236 زٌِ أديا االٍتحاُ عذد اىطالب اى -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة   97، 11   234ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا     4997ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -جذريس المقرر : – 2

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 85<            84 -61       61> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 85<         84-61       61> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً ة اىتعيٌٍ ياىتعيٌأساىٍ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -حة للحذريس :اإلمكبنبت المحب -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -ة:قيود إدارية وجنظيمي -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقسٌ.

 %89.41             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

√ 

4 

44,22 45,92 

√ 
√ 

√ 

4,25 

42,42 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -13 -حرحبت جحسين المقرر :مق -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -14

 اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -15

. 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -16

 ي  صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظش -17

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -68

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -1

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -5

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -6

)ٍبببا وبببً ي ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت ماااب لااام  -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -9

اىَختيفح ىيتقًٌٌ. تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -11

ح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍ

ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح 

 ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  -11

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

اٍىا فً تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذ -62

ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ 

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -61

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اىذساسً

ماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح ي

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ع تذاٌح اىخطح ٍ

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 

 اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

فً اىخطح اىَستقثيٍح 

  ىينيٍح

 عٍَذ اىنيٍح 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 اسٌ ٍْسق اىَادج : د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش

 اىتًقٍع :                                            

 2118/6/24َجيس اىنيٍح تتاسٌخ: تٌ اإلعتَاد ت

 

 



 
 

 69/21    جقرير مقرر دراسي

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس تصٌٍَ يتْفٍز اىَفشيشاخ اىَْضىٍح اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

 ( عَيً 2( ّظشي + ) 2)  عذد اىًحذاخ / اىساعاخ اىَعتَذج 4

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخاىْظ 5

 غٍش ٍتًفش        ٍتًفش    ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 316 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 316 اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ عذد  -

 %               عذد      %                 عذد           ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة       96، 41   295   ّاجح

اىْسثح اىَةًٌح % ىيْاجحٍِ دثقا ىيتقذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا                اصٍَت 

 ٍقثًه              جٍذ       

 -جذريس المقرر : – 2

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 85<            84 -61       61> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 85<         84-61       61> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 تذسٌة عَيً           ٍحاضشاخ ّظشٌح أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 أّشطح فصيٍح    دساسح حاىح      

√ 

11

11

1 

  

√ 
√ 

9,9 

 

√ √ 

√ 



 
     األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :   

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 شفًي           ّظشي              دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 عَيً          أعَاه فصيٍح     

 -إلمكبنبت المحبحة للحذريس :ا -3

 غٍش ٍتًافشج ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج         ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 غٍش ٍتًافشج ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج         ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 غٍش ٍتًافشج ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج         ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

عذً تًافش ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -  -إدارية وجنظيمية:قيود  -4

اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح ىتذسٌس 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ مافٍح اىجاّة اىتطثٍقً

ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة اىتطثٍقً 

 ىيطالب تاىقسٌ.

 %86            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 .ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح  -19 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب  -21

 عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص  -21

 . اىَالتس ياىْسٍج

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -22

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح  -23

 تذسٌس اىْظشي  ى

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب  -24

 الستخذاٍىا فً ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -1

مب جم جن يمق من مقحرحبت الحطوير  ي العب   -8

 السببق

 .ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح  -7

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -8

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب  -13)ٍا وً ي مب لم يحم جن يمق من مقحرحبت  -9

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 
تسثة عذً يجًد تذسٌة  عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ. األسثاب (

مافً تاىنيٍح ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك 

 األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص  -14

ىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً اىَالتس ياىْسٍج يرىل تسثة ا

ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص 

 اىَعٍذ فً اىتغزٌح ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح  -15

تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد ىتذسٌس اىْظشي 

  اىطالب مو عاً

طالب تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اى -66

الستخذاٍىا فً ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح 

 األٍامِ اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -61

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ً ٍع تذاٌح اىعا ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اىذساسً

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

ييماىح اىنيٍح ىشةًُ  تاىتذسٌس

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 س ياىْسٍجاىَالتتخصص 

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 

 اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

ثيٍح فً اىخطح اىَستق

 ىينيٍح 

 عٍَذ اىنيٍح 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفشاسٌ ٍْسق اىَادج : 

 اسٌخ :    /    /اىتًقٍع :                                            اىت

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

 اإلقتصاد المنزلي قسم:
 -معلومات أساسية : –أ 
 2أساسيات الغذاء والتغذية   اسم المقرر 1
  اإلقتصاد المنزلي   التخصص 2
 األولى  الفرقة / المستوي 3
 ( عملي 2( نظري + )  2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4
 تشكيل مجلس القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر              متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  للتطبيقى 4و للمادة استاذ 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2019/2020                     -اإلحصائيات : – 1
 306  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 306  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          4.25     عدد    %95.75  عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب       13 ناجح           293      
للتقببببديرات النسبببببة المئويببببة % للنبببباجحين طبقببببا  -

 الحاصلين عليها
     
             

 -تدريس المقرر : – 2
األليببببببببببا  الغذائيببببببببببة فببببببببببي الصببببببببببحة والمببببببببببر      الموضوعات التي تم تدريسها -

المجموعبببببببات الغذائيبببببببة   الهضبببببببم واإلمتصببببببباص   
 أمرا  سوء التغذية

% لمبببببا تبببببم تدريسبببببس مبببببن المحتبببببوي األساسبببببي  -
 للمقرر

100  % 

 85<            84-60             60>      مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<            84-60             60>     مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



   

 تدريب عملي       محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -
 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 

واجببببببببات منزليبببببببة األعمبببببببال الفصبببببببلية )تبببببببذكر(    
 وتكليفات

 شفوي       نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة     متوافرة  المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة       متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة المستلزمات والخامات -
عبدم تبوافر من الصعوبات التي تعر  لهبا المقبرر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العببدد الكببافي مببن أعضبباء الهيئببة المعاونببة لتببدريس 
  كببذلع عببدم وجببود أمبباكن كافيببة الجانببب التطبيقببي

 لتدريس الجانب التطبيقي للمقرر 
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 للمكتبةشراء مراجع حديثة  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

انتداب من يقوم بتبدريس الجانبب التطبيقبي  .2
 للمقرر 

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة لتببببدريس  .3
 الجانب التطبيقي 
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 ال ينطبق 

مقترحررات التطرروير فررري مررا تررم تن يررذ  مرررن  -8
 العام السابق

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي .1
  إعداد بنع أسئلة للمقرر  .2

)مببا  ببي و مررا لررم يررتم تن يررذ  مررن مقترحررات  -9
 األسباب (

شبببببببببراء مراجبببببببببع حديثبببببببببة للمكتببببببببببة بسببببببببببب  .1
محدوديببببببببة الميزانيببببببببة المخصصببببببببة لشببببببببراء 

 الكتب بالقسم 



   

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة لتببببدريس  .2
الجانب التطبيقي بسببب محدوديبة األمباكن 

  المخصصة للقسم بالكلية 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 
تحسين امكانيبات 

 التدريس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبببببراء مراجبببببع حديئبببببة  .1
 للمكتبة 

 
 

انتببببببببببداب مببببببببببن يقببببببببببوم  .2
بتبببببببببببببببدريس الجانبببببببببببببببب 

 التطبيقي للمقرر
 
 

 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 
 

 قبل تدريس المقرر
 
 
 
 

وكالببببببببببببببببببة الكليببببببببببببببببببة 
للدراسبببببببببببات العليبببببببببببا 
ولجنببة شببراء الكتببب 

 بالقسم 
 

القسبببببببببببببببم العلمبببببببببببببببي 
ووكالبببببببببببببببة الكليبببببببببببببببة 
لشببببببببببببببئون التعلببببببببببببببيم 

 والطالب
 

زيببببببببببببادة عببببببببببببدد األمبببببببببببباكن  .1 تحسين المرافق
المخصصبببببببببببببببة لتبببببببببببببببدريس 
  الجانب التطبيقي للمقرر

 عميد الكلية   الخطة المستقبلية للكلية   

 ا.د/عادل مبارع   د/شيماء عطا  اسم منسق المادة   
 التوقيع                                              التاريخ      /    /

 



 
 االقتصاد المنزلي  إلىمدخل  لمادة  تقرير مقرر دراسي

 2016/2017لعام 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد المنزلي إلىمدخل  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

  الفرقة االولي الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 367 بالمقرر الملتحقين عدد الطالب -

 367 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب    92.41   353ناجح    

للتقببديرات النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا  -

 الحاصلين عليها

 %     جيد جدا 0.26ممتاز      

 مقبول                   20.68جيد  

 -تدريس المقرر : – 2

 أ.م.د/ علي عثمان  . نشأة وتطور علم اإلقتصاد المنزلي.1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وحديثاً. أ.م.د/ علي عثمان. مفهوم اإلقتصاد المنزلي قديماً 2

 . أهم مظاهر التحديث في مجاالت اإلقتصاد المنزلي.3

 

 أ.م.د/ علي عثمان  

د. ياسبببببببمين   . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول األجنبية.4

 بازيد

د. ياسبببببببمين   . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 بازيد

)مفهوم التغذية، تقسيم العناصر الغذائية، التغذية الصحية، عالقة . الغذاء والتغذية  6

 د. فردوس عبدالمنعم  التغذية بالعلوم اآلخرى(.

 د. فردوس عبدالمنعم  . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات الغذائية.7

د. فببببببردوس   . مظاهر سوء التغذية  واألمراض المرتبطة به.8

 عبدالمنعم

لمالبببس الجبباهزة، أسببباب بس، ماهية المالبس التقليديببة وا. المالبس )تعريف المل9

 د. ياسمين بازيدإرتدائه(.   

 د. ياسمين بازيد. تاريخ وتطور المالبس.    10

 د. ياسمين بازيد  . الفرق بين مصمم األزياء ومنسق األزياء.11

موارد األسببرة . اإلدارة المنزلية والعملية اإلدارية ومراحل عملية اتخاذ القرار،  12

 أ.م.د/ علي عثمان  )الموازنة المالية، اإلدخار واإلنفاق(.

. العالقات األسرية )األسرة )مفهومها، خصائصها، وظائفها(، التوافق األسببري 13

 أ.م.د/ علي عثمانأنما ه(، عوامل التفكك األسري(.        )مجاالته، مفهومه،

ائفهببا، خصببائص الفراغببات . السببكن )مفهومببه، عناصببر الوحببدة السببكنية ووظ14

  الداخلية )الغرف((.

 أ.م.د/ علي عثمان

  ساعة       اجمالي الساعات

 √ 

14 

   
64.4

0 

3.59

    % 

7.07

% 



 
 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84  -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصليةدراسة حالة          

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء  من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

، كذلك عدم وجود أماكن كافية الهيية المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

 لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب بالقسم. 

 %78.27            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنما  المختلفة للتقويم. -2

 واألماكن المتاحة لتدريس النظري لتناسب أعداد الطالب.زيادة عدد المدرجات  -3

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

تنفيمم م مممن مقترحممات التطمموير  ممي العممام ما تممم    -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1

)مببا هببي و ممما لممم يممتم تنفيمم م مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنما  المختلفة للتقويم. بسبب عدم  -1

 األسيلةوجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيية التدريس على وضع بنوك 

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري بسبب محدودية األماكن  -2

 وزيادة أعداد الطالب كل عام  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفي  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنما  المختلفة للتقويم.

بالتدريس ووكالة الكلية عضو هيية التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

 لشيون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

  المادة : أ.م. د/ علي عثمان،  د/ فردوس عبدالمنعم، د/ ياسمين بازيد. أستاذاسم 

 رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 

 

 

 

√ 
√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
    

 



 
 

 

 االقتصاد المنزلي  إلىمدخل  لمادة  تقرير مقرر دراسي

 2017/2018لعام 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -أساسية :معلومات  –أ 

 اإلقتصاد المنزلي إلىمدخل  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الفرقة االولي  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب   

 -اإلحصائيات : – 1

 402 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

  2.99    12راسب        97.01   390ناجح    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %18.41  %     جيد19.40     جيد جدا 

 %2.24    ضعيف         % 42.54  مقبول 

       %  0.75راسب الئحة 

 -تدريس المقرر : – 2

 نهاد علي رصاص د/  نشأة وتطور علم اإلقتصاد المنزلي.. 1 الموضوعات التي تم تدريسها -

. أهم مظاهر 3نهاد علي رصاص . مفهوم اإلقتصاد المنزلي قديماً وحديثاً. د/ 2

 التحديث في مجاالت اإلقتصاد المنزلي.

 نهاد علي رصاص د/  

د. ياسبببمين   . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول األجنبية.4

 بازيد

د. ياسبببمين   . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 بازيد

. الغذاء والتغذية )مفهوم التغذيببة، تقسببيم العناصببر الغذائيببة، التغذيببة الصببحية، 6

 عبدالمنعمد. فردوس   عالقة التغذية بالعلوم اآلخرى(.

 د. فردوس عبدالمنعم  . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات الغذائية.7

د. فببردوس   . مظاهر سوء التغذية  واألمراض المرتبطة به.8

 عبدالمنعم

. المالبس )تعريف الملبس، ماهية المالبس التقليدية والمالبس الجاهزة، أسباب 9

 إرتدائه(.   د. ياسمين بازيد

 لمالبس.    د. ياسمين بازيد. تاريخ وتطور ا10

 د. ياسمين بازيد  . الفرق بين مصمم األزياء ومنسق األزياء.11

. اإلدارة المنزليببة والعمليببة اإلداريببة ومراحببل عمليببة اتخبباذ القببرار، مببوارد 12

 نهاد علي رصاصد/   األسرة )الموازنة المالية، اإلدخار واإلنفاق(.

هببا، خصائصببها، وظائفهببا(، التوافببق . العالقببات األسببرية )األسببرة )مفهوم13

نهبباد علببي د/    األسري )مجاالته، مفهومببه، أنما ببه(، عوامببل التفكببك األسببري(.

 رصاص

. السكن )مفهومه، عناصر الوحببدة السببكنية ووظائفهببا، خصببائص الفراغببات 14

  الداخلية )الغرف((.

 نهاد علي رصاصد/ 

 √ 



 
  ساعة       اجمالي الساعات

 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84  -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء  من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

، كذلك عدم وجود أماكن كافية الهيية المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

 ي للطالب بالقسم. لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيق

 %83.11   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -4

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنما  المختلفة للتقويم. -5

 الطالب.زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري لتناسب أعداد   -6

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تممم تنفيمم م مممن مقترحممات التطمموير  ممي العممام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -2

)مببا هببي و ممما لممم يممتم تنفيمم م مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

المختلفة   -3 األنما   على  الطالب  لتدريب  للمقرر  أسيلة  بنك  بسبب  إعداد  للتقويم. 

 عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيية التدريس على وضع بنوك األسيلة

محدودية  -4 بسبب  النظري  لتدريس  المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفي  توقيت التطوير   التطويرتوصيف  مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنما  المختلفة للتقويم.

عضو هيية التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشيون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

 د/ ياسمين بازيد. د/ نهاد على رصاص، اسم أستاذ المادة : د/ فردوس عبدالمنعم، 

 رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 

 

 

√ 
√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
√ 

 

   

 



 
 

 االقتصاد المنزلي  إلىمدخل  لمادة  تقرير مقرر دراسي

 2018/2019لعام 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد المنزليإلى مدخل  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الفرقة االولي  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      لالمتحاننظام المراجعة الخارجية  6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 268 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 1.94    15 راسب    98.06   253ناجح    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % 0.46نسبة        2 إمتياز : عدد   -

 %6.85 نسبة    30  عددجيد جداً: -

 % 35.39نسبة       155  عدد جيد: -

 %  30.59نسبة   134عدد مقبول : -

 -تدريس المقرر : – 2

 أ.م.د/ علي عثمان      . نشأة وتطور علم اإلقتصاد المنزلي.1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 . مفهوم اإلقتصاد المنزلي قديماً وحديثاً. أ.م.د/ علي عثمان2

 اإلقتصاد المنزلي.. أهم مظاهر التحديث في مجاالت 3

 أ.م.د/ علي عثمان  

 دعاء جعفرد.   . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول األجنبية.4

د. ياسبببببببمين   . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 بازيد

. الغذاء والتغذية )مفهوم التغذية، تقسيم العناصر الغذائية، التغذية الصحية، عالقة 6

 سعيد مناع جاد الربد. أ.  بالعلوم اآلخرى(.التغذية 

أ.د. سبببعيد منببباع جببباد   . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات الغذائية.7

 الرب

أ.د. سببببببببعيد   . مظاهر سوء التغذية  واألمراض المرتبطة به.8

 مناع جاد الرب

. المالبس )تعريف الملبس، ماهية المالبس التقليديببة والمالبببس الجبباهزة، أسببباب 9

 دعاء جعفرإرتدائه(.   د. 

 دعاء جعفر. تاريخ وتطور المالبس.    د. 10

 دعاء جعفرد.   . الفرق بين مصمم األزياء ومنسق األزياء.11

قرار، موارد األسببرة . اإلدارة المنزلية والعملية اإلدارية ومراحل عملية اتخاذ ال12

 أ.م.د/ علي عثمان  )الموازنة المالية، اإلدخار واإلنفاق(.

. العالقات األسرية )األسرة )مفهومها، خصائصها، وظائفها(، التوافق األسببري 13

 )مجاالته، مفهومه، أنما ه(، عوامل التفكك األسري(.      أ.م.د/ علي عثمان

السببكنية ووظائفهببا، خصببائص الفراغببات . السببكن )مفهومببه، عناصببر الوحببدة 14

  الداخلية )الغرف((.

 أ.م.د/ علي عثمان

  ساعة       اجمالي الساعات

 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

√ 

 √ 



 
 85<            84  -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصليةدراسة حالة          

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء  من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

، كذلك عدم وجود أماكن كافية الهيية المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

 لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب بالقسم. 

 %87.35           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -7

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنما  المختلفة للتقويم. -8

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري لتناسب أعداد الطالب. -9

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تممم تنفيمم م مممن مقترحممات التطمموير  ممي العممام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -3

)مببا هببي و ممما لممم يممتم تنفيمم م مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنما  المختلفة للتقويم. بسبب عدم  -5

 وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيية التدريس على وضع بنوك األسيلة

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري بسبب محدودية األماكن  -6

 وزيادة أعداد الطالب كل عام  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفي  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

  

√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
√ 

 

   

 



 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنما  المختلفة للتقويم.

عضو هيية التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشيون  

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

 

 . دعاء جعفرد/ د/ علي عثمان، أ. م. أ.د. سعيد مناع جاد الرب، اسم أستاذ المادة : 

 رئيس القسم: أ. د/ سعيد مناع جاد الرب

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 االقتصاد المنزلي  إلىمدخل  لمادة  دراسي تقرير مقرر

 2020/ 2019لعام

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد المنزلي إلىمدخل  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الفرقة االولي  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 303 بالمقرر الملتحقين عدد الطالب -

 295 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %                         عدد       %                              نتيجة االمتحان  -

 راسب    100             295   ناجح    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 19    جيد جدا                 1ممتاز      

 210بول   مق                   65     جيد 

 -تدريس المقرر : – 2

 د/ دعاء جعفر . نشأة وتطور علم اإلقتصاد المنزلي.1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 د/ دعاء جعفر. مفهوم اإلقتصاد المنزلي قديماً وحديثاً. 2

 . أهم مظاهر التحديث في مجاالت اإلقتصاد المنزلي.3

 دعاء جعفرد/  

سعيد منبباع د.  أ.    . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول األجنبية.4

 جاد الرب

د.                . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 وسام سعيد خليفة

. الغذاء والتغذية )مفهوم التغذية، تقسيم العناصر الغذائية، التغذيببة الصببحية، عالقببة 6

   التغذية بالعلوم اآلخرى(.

أ.د / سبببعيد منببباع جببباد .   . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات الغذائية.7

 الرب

أ.د / سعيد منبباع   المرتبطة به. . مظاهر سوء التغذية  واألمراض8

 جاد الرب

لمالبببس الجبباهزة، أسببباب . المالبس )تعريببف الملبببس، ماهيببة المالبببس التقليديببة وا9

 دعاء جعفرد. إرتدائه(.   

  دعاء جعفر د.. تاريخ وتطور المالبس.    10

 دعاء جعفرد.   . الفرق بين مصمم األزياء ومنسق األزياء.11

.ة والعملية اإلدارية ومراحل عملية اتخاذ القرار، مببوارد األسببرة  . اإلدارة المنزلي12

 وسام سعيد خليفةد.  

 (. األسرة )مفهومها، خصائصها، وظائفها13

 وسام سعيد د.   

. السكن )مفهومه، عناصر الوحدة السكنية ووظائفها، خصائص الفراغات الداخلية 14

  )الغرف((.

 √ 

8 0 



 
 وسام سعيد د. 

  ساعة       اجمالي الساعات

 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84  -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء  من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

، كذلك عدم وجود أماكن كافية لتخزين الجانب التطبيقيالهيية المعاونة لتدريس 

 األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب بالقسم. 

 %100            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -10

 األنما  المختلفة للتقويم.إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على  -11

 واألماكن المتاحة لتدريس النظري لتناسب أعداد الطالب.زيادة عدد المدرجات  -12

 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تممم تنفيمم م مممن مقترحممات التطمموير  ممي العممام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . 

)مببا هببي و ممما لممم يممتم تنفيمم م مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة 

 أعداد الطالب كل عام  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفي المسئول عن  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم 

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة  تحسين المرافق 

 لتدريس النظري  

في الخطة  

المستقبلية  

 للكلية  

 عميد الكلية 

  وسام سعيد.، د/ دعاء جعفرد/   جاد الرب سعيد مناعالمادة : أ.م. د/  أستاذاسم 

 رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 

 

 

 

√ 
√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
    

 



 
 

 



 
 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل 

و6106/6102نؼبو   

 

 قسى: االقزصبد انًنضني

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

( ػَيً 2( ّظشي + ) 2)  ػذد اى٘صذاد / اىغبػبد اىَؼتَذح 4  

الختٍبس ىزْخ االٍتضبّبداىْظبً اىَتجغ  5  تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ 

√غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش      ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتضبُ 6  

 أعتبر ٗاصذ ىيَبدح ٗحالحخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتضقٍِ ثبىَقشس -  382 

ىزٌِ أدٗا االٍتضبُ ػذد اىطالة ا -  351 

ّتٍزخ االٍتضبُ  - ػذد       %               ػذد         %                           

%36.18ساعت                 63.82ّبرش                   

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرضٍِ غجقب  -

 ىيتقذٌشاد اىضبصيٍِ ػيٍٖب

%5.55        ارٍذ رذ          %2.88ٍَتبص            

%54.19          ٍقج٘ه           %12.35      رٍذ       

-رذسيس انًقشس : – 6  

اىَ٘ظ٘ػبد اىتً تٌ تذسٌغٖب -  
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

  4 ّشأح اإلداسح ٍٗزبالتٖب ٗاىؼيً٘ اىَشتجطخ ثٖب، ٗإٔذافٖب ٗإٍَٔتٖب. -1
 4 بداد اىَ٘رٖخ ىٖب .تط٘س ٍذاسط اىفنش اإلداسي ٗإٌٔ ٍجبدئٖب ٗاالّتق-2
 4 تط٘س إداسح اىَْضه مٍَذاُ ىيذساعخ. -3
 4 ٍشاصو تط٘س ٍْبٕذ إداسح اىَْضه ٗصشمخ تجغٍػ اىؼَو ٗتأحٍشٕب ػيى إداسح اىَْضه. -4
اىَفبٌٍٕ اىخبغئخ ػِ اإلداسح اىَْضىٍخ ٗاىَفبٌٍٕ اىصضٍضخ ٍٗؼ٘قابد تقاذٍٖب ٗعاجو ٍ٘ارٖاخ ٕازٓ  -5

 اىَؼ٘قبد.
4 

اىؼ٘اٍاو اىَارحشح ػياى إداستٖاب  –خصبئصاٖب  –أّ٘اػٖاب  –اىَ٘اسد األعشٌخ )تؼشٌفٖاب  ٍقذٍخ فً -6
 داخو األعشح(.

 : تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبصخ ىألعشح رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

اىَتبصاخ  تطجٍقبد ػيى االعتخذاً األٍخو ىيَ٘اسد ٗتضقٍق أقصاى اعاتفبدح ٗصٌابدح فبػيٍاخ اىَا٘اسد -  
 ىيفشد ٗاألعشح.

4 

 4 اىقٌٍ ٗاىَغتٌ٘بد ٗػالقتٖب ثإداسح اىَْضه. -7
 –أعابىٍت اتخابر اىقاشاس  -أّ٘اػٖب -اىؼْبصش اىَصبصجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ )اتخبر اىقشاساد تؼشٌفٖب -8

ر أعاجبة تؼقاذ ػَيٍاخ اتخاب -اىضبالد اىَارحشح ػياى اتخابر اىقاشاس -اىؼ٘اٍو اىَرحشح ػيى اتخبر اىقشاس
 فبػيٍخ اىقشاساد األعشٌخ(. -اىؼقجبد اىتً تؼتشض ٍتخز اىقشاس -اىقشاس

 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىقشاساد األعشٌخ اىَختيفخ - رطجيقي 
تطجٍقبد ػيى اعتخذاً األعي٘ة اىؼيًَ التخبر اىقشاس ىَ٘ارٖخ ثؼاط اىَشانالد األعاشٌخ ٍٗضبٗىاخ 

 صيٖب.

4 

 -ٍغااتٌ٘بد اىتْظااٌٍ داخااو األعااشح -ٌااخ ) اىتْظااٌٍ إٍَٔتاأتاابثغ اىؼْبصااش اىَصاابصجخ ىيؼَيٍااخ اإلداس -9
 اىؼ٘اٍو اىتً تغبػذ ػيى تْظٌٍ األػَبه اىَْضىٍخ(. -ٍقٍ٘بد اىتْظٌٍ اىفؼبه -ػْبصش اىتْظٌٍ

4 

 ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتخطٍػ(. -15
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع األٕذاف ٗاىخطػ داخو األعشح. - رطجيقي 

4 



 
 4 ٍخ اإلداسٌخ )اىتْفٍز( .تبثغ ٍشاصو اىؼَي -11
 تبثغ ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتقٌٍٍ (. -12

 اعتخذاً ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبصجخ ىتضقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ. رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
ىؼَااو ثبىجٍاابُ دساعااخ صشمااخ اىؼَااو داخااو اىَطااجل، ٗاألعااظ اىؼيٍَااخ اىصااضٍضخ ىضشماابد ا رطجيقييي 

 اىؼَيً
 تطجٍقبد ىذساعخ األعظ اىؼيٍَخ ىتشتٍت ٗتْظٌٍ ٍنبُ اىؼَو داخو اىَطجل.  -

 سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََبد اىَختيفخ ىيَطبثل ٗتضذٌذ ٍخيج صشمخ اىؼَو ػيٍٖب.

4 

 إداسح اىَخيفبد اىَْضىٍخ  -14
 ٍخ تصيش مَنَالد دٌن٘س اعتخذاً ثؼط ٍخيفبد اىجٍئخ اىَْضىٍخ فً إّتبد أػَبه فْ - رطجيقي

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عااااابػخ ٍقغاااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَضت٘ي  -

 األعبعً ىيَقشس

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ  -

 ثَضت٘ي اىَقشس 

<65       65- 84             >85      √  

ٍذي تغطٍخ االٍتضبُ ىَ٘ظ٘ػبد  -

 اىَقشس

<65       65-84             >85       √  

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √      ٍضبظشاد ّظشٌخ        

√دساعخ صبىخ                  أّشطخ فصيٍخ       

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 ٍؼبسض فٍْخ ألػَبه اىطالة

 ٍطٌ٘بد إسشبدٌخ 

ْضىٍخ.أػَبه ٌذٌٗخ إلػبدح اعتخذاً اىَخيفبد اىَ  

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√                  ٍت٘افشح     

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

ػذً ت٘افش اىؼذد اىنبفً ٍِ ٍِ اىصؼ٘ثبد اىتً تؼشض ىٖب اىَقشس  -  -قيىد إداسيخ ورنظيًيخ: -4

، مزىل ػذً ٗر٘د أٍبمِ مبفٍخ ىٍٖئخ اىَؼبّٗخ ىتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقًأػعبء ا

 ىتخضٌِ األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.

 %81.56            -نزيجخ رقىيى انطالة نهًقشس: -5

-يقزشحبد رحسين انًقشس : -6  ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . -1 

 ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘. إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس -2

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. -3

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -4

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي   -5

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ  -6

 خٗاىزبٍؼ

يالحظبد انًشاجؼين انخبسجيين  -2

 )إُ ٗرذد (

 ال ٌ٘رذ  

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . -1

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -6

يب نى يزى رنفيزه ين يقزشحبد  -9

 )ٍب ًٕ ٗ األعجبة (

الة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘. ثغجت إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىط -1

ػذً ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك 



 
 األعئيخ

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه.ٗرىل ثغجت اىخطخ  -2

اىخَغٍخ ثبىقغٌ اىتً ٌتٌ ثٖب تؼٍٍِ ٍؼٍذ ٗاصذ مو ػبً ػيى أُ ٌنُ٘ تخصص 

 ٌخ ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبًاىَؼٍذ فً اىتغز

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍضذٗدٌخ  -3

 األٍبمِ ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ  -4

 ٗاىزبٍؼخ ثغجت ٍضذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

يجبالد 

 انزطىيش 

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش  رىصيف انزطىيش

تضغٍِ 

إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ششاء ٍشارغ صذٌخخ 

 ىيَنتجخ 

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً 

 اىذساعً

 ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس 

اىطالة ػيى ىتذسٌت 

 األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ 

 اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ 

اىَؼٍٍِْ فً تخصص 

 إداسح اىَْضه.

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 

اىخَغٍخ 

 اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ

 اىزبّت اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة

تضغٍِ 

 اىَشافق 

صٌبدح ػذد اىَذسربد 

ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ 

 اىْظشي  

فً اىخطخ 

اىَغتقجيٍخ 

 ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت 

ىتخضٌِ أػَبه اىطالة 

العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

خ ٗاىزبٍؼخاىنيٍ  

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ

  سئٍظ اىقغٌ: أ.د/ عؼٍذ ٍْبع ربد اىشة          اىَبدح : أ.ً.د / صٌْت صالس ٍضَ٘د ٌ٘عف أعتبراعٌ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل 

و6108/ 6102نؼبو   

 

 قسى: االقزصبد انًنضني

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

( ػَيً 2( ّظشي + ) 2)  ػذد اى٘صذاد / اىغبػبد اىَؼتَذح 4  

 تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىزْخ االٍتضبّبد 5

√غٍش ٍت٘فش        فش    ٍت٘  ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتضبُ 6  

 أعتبر ٗاصذ ىيَبدح ٗحالحخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتضقٍِ ثبىَقشس -  412 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدٗا االٍتضبُ  -   386   

ّتٍزخ االٍتضبُ  - ػذد         %                                  %            ػذد                      

      %24.27         155ساعت                        %75.73        312 ّبرش   

                

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرضٍِ غجقب  -

 ىيتقذٌشاد اىضبصيٍِ ػيٍٖب

% 8.98        رٍذ رذا          % 5.58ٍَتبص           

%43.25            ٍقج٘ه         %17.96          رٍذ   

-رذسيس انًقشس : – 6  

اىَ٘ظ٘ػبد اىتً تٌ تذسٌغٖب -   
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

  4 ّشأح اإلداسح ٍٗزبالتٖب ٗاىؼيً٘ اىَشتجطخ ثٖب، ٗإٔذافٖب ٗإٍَٔتٖب. -1
 4 تط٘س ٍذاسط اىفنش اإلداسي ٗإٌٔ ٍجبدئٖب ٗاالّتقبداد اىَ٘رٖخ ىٖب .-2
 4 تط٘س إداسح اىَْضه مٍَذاُ ىيذساعخ. -3
 4 ٍشاصو تط٘س ٍْبٕذ إداسح اىَْضه ٗصشمخ تجغٍػ اىؼَو ٗتأحٍشٕب ػيى إداسح اىَْضه. -4
اىَفبٌٍٕ اىخبغئخ ػاِ اإلداسح اىَْضىٍاخ ٗاىَفابٌٍٕ اىصاضٍضخ ٍٗؼ٘قابد تقاذٍٖب ٗعاجو ٍ٘ارٖاخ  -5

 ٕزٓ اىَؼ٘قبد.
4 

اىؼ٘اٍو اىَرحشح ػيى إداستٖب  –خصبئصٖب  –أّ٘اػٖب  –تؼشٌفٖب ٍقذٍخ فً اىَ٘اسد األعشٌخ ) -6
 داخو األعشح(.

 : تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبصخ ىألعشح رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

تطجٍقاابد ػيااى االعااتخذاً األٍخااو ىيَاا٘اسد ٗتضقٍااق أقصااى اعااتفبدح ٗصٌاابدح فبػيٍااخ اىَاا٘اسد  -  
 عشح.اىَتبصخ ىيفشد ٗاأل

4 

 4 اىقٌٍ ٗاىَغتٌ٘بد ٗػالقتٖب ثإداسح اىَْضه. -7
أعبىٍت اتخابر اىقاشاس  -أّ٘اػٖب -اىؼْبصش اىَصبصجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ )اتخبر اىقشاساد تؼشٌفٖب -8
أعاجبة تؼقاذ ػَيٍاخ  -اىضابالد اىَارحشح ػياى اتخابر اىقاشاس -اىؼ٘اٍو اىَرحشح ػيى اتخبر اىقاشاس –

 فبػيٍخ اىقشاساد األعشٌخ(. -اىتً تؼتشض ٍتخز اىقشاساىؼقجبد  -اتخبر اىقشاس
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىقشاساد األعشٌخ اىَختيفخ - رطجيقي 

تطجٍقاابد ػيااى اعااتخذاً األعااي٘ة اىؼيَااً التخاابر اىقااشاس ىَ٘ارٖااخ ثؼااط اىَشاانالد األعااشٌخ 
 ٍٗضبٗىخ صيٖب.

4 

 -ٍغاتٌ٘بد اىتْظاٌٍ داخاو األعاشح -ٔتبثغ اىؼْبصش اىَصبصجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ ) اىتْظاٌٍ إٍَٔتا -9
 اىؼ٘اٍو اىتً تغبػذ ػيى تْظٌٍ األػَبه اىَْضىٍخ(. -ٍقٍ٘بد اىتْظٌٍ اىفؼبه -ػْبصش اىتْظٌٍ

4 

 4 ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتخطٍػ(. -15



 
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع األٕذاف ٗاىخطػ داخو األعشح. - رطجيقي 

 4 ٍز( .تبثغ ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتْف -11
 تبثغ ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتقٌٍٍ (. -12

 اعتخذاً ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبصجخ ىتضقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ. رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
دساعخ صشمخ اىؼَاو داخاو اىَطاجل، ٗاألعاظ اىؼيٍَاخ اىصاضٍضخ ىضشمابد اىؼَاو ثبىجٍابُ  رطجيقي 

 ًاىؼَي
 تطجٍقبد ىذساعخ األعظ اىؼيٍَخ ىتشتٍت ٗتْظٌٍ ٍنبُ اىؼَو داخو اىَطجل.  -

 سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََبد اىَختيفخ ىيَطبثل ٗتضذٌذ ٍخيج صشمخ اىؼَو ػيٍٖب.

4 

 إداسح اىَخيفبد اىَْضىٍخ  -14
 ن٘س اعتخذاً ثؼط ٍخيفبد اىجٍئخ اىَْضىٍخ فً إّتبد أػَبه فٍْخ تصيش مَنَالد دٌ - رطجيقي

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عااااااابػخ ٍقغاااااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَضت٘ي  -

 األعبعً ىيَقشس

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ  -

 ثَضت٘ي اىَقشس 

<65       65- 84             >85      √  

ٍذي تغطٍخ االٍتضبُ ىَ٘ظ٘ػبد  -

 اىَقشس

<65       65-84             >85       √  

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √      ٍضبظشاد ّظشٌخ        

√دساعخ صبىخ                  أّشطخ فصيٍخ       

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 ٍؼبسض فٍْخ ألػَبه اىطالة

 ٍطٌ٘بد إسشبدٌخ 

 أػَبه ٌذٌٗخ إلػبدح اعتخذاً اىَخيفبد اىَْضىٍخ.

ٌٌ٘ اىطالةغشٌقخ تق - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح √             ٍت٘افشح         

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

ػذً ت٘افش اىؼذد اىنبفً ٍِ ٍِ اىصؼ٘ثبد اىتً تؼشض ىٖب اىَقشس  -  -قيىد إداسيخ ورنظيًيخ: -4

، مزىل ػذً ٗر٘د أٍبمِ مبفٍخ سٌظ اىزبّت اىتطجٍقًأػعبء اىٍٖئخ اىَؼبّٗخ ىتذ

 ىتخضٌِ األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.

 %84.36  -نزيجخ رقىيى انطالة نهًقشس: -5

-يقزشحبد رحسين انًقشس : -6  ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . -7 

 ىَختيفخ ىيتقٌٌ٘.إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ ا -8

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. -9

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -15

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي   -11

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ  -06

 ٗاىزبٍؼخ

سجيين يالحظبد انًشاجؼين انخب -2

 )إُ ٗرذد (

 ال ٌ٘رذ  

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . -3

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -4

قٌٌ٘. ثغجت إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيت -5يب نى يزى رنفيزه ين يقزشحبد  -9



 
ػذً ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك  )ٍب ًٕ ٗ األعجبة (

 األعئيخ
صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه.ٗرىل ثغجت اىخطخ  -6

اىخَغٍخ ثبىقغٌ اىتً ٌتٌ ثٖب تؼٍٍِ ٍؼٍذ ٗاصذ مو ػبً ػيى أُ ٌنُ٘ تخصص 
 ه مو ػبًاىَؼٍذ فً اىتغزٌخ ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبد

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍضذٗدٌخ  -7
 األٍبمِ ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ  -8
 ٗاىزبٍؼخ ثغجت ٍضذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-قبدو :خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو ان -01  

يجبالد 

 انزطىيش 

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش  رىصيف انزطىيش

تضغٍِ 

إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ششاء ٍشارغ صذٌخخ 
 ىيَنتجخ 

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً 
 اىذساعً

 ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس 
ىتذسٌت اىطالة ػيى 

ىيتقٌٌ٘.األَّبغ اىَختيفخ   

قجو تذسٌظ 
 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ 
 اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ 
اىَؼٍٍِْ فً تخصص 

 إداسح اىَْضه.

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 
اىخَغٍخ 

 اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ 
 اىزبّت اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 
ىَقشسا  

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة

تضغٍِ 

 اىَشافق 

صٌبدح ػذد اىَذسربد 
ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ 

 اىْظشي  

فً اىخطخ 
اىَغتقجيٍخ 

 ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت 

ىتخضٌِ أػَبه اىطالة 

العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

 اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ

اعٌ أعتبر اىَبدح : أ.ً.د / صٌْت صالس ٍضَ٘د ٌ٘عف                                        سئٍظ اىقغٌ: أ.د/ عؼٍذ ٍْبع ربد 

 اىشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل

و 6108/6109نؼبو   

  

نًنضنيقسى: االقزصبد ا  

 

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

( ػَيً 2( ّظشي + ) 2)  ػذد اى٘صذاد / اىغبػبد اىَؼتَذح 4  

 تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىزْخ االٍتضبّبد 5

ظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتضبُّ 6 √غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش        

 أعتبر ٗاصذ ىيَبدح ٗأسثؼخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتضقٍِ  -

 ثبىَقشس

313 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدٗا  -

 االٍتضبُ 

291 

ّتٍزخ االٍتضبُ  - ػذد         %                       %                          ػذد                       

        %9.62          28       ساعت                 %95.38       263  ّبرش         

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرضٍِ  -

 غجقب ىيتقذٌشاد اىضبصيٍِ ػيٍٖب

          %21.6 رٍذ رذا          %    4.1    ٍَتبص      

    %27.8        ٍقج٘ه          %36.8     رٍذ      

-رذسيس انًقشس : – 6  

انًىضىػبد انزي رى رذسيسهب -  
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

  4 ّشأح اإلداسح ٍٗزبالتٖب ٗاىؼيً٘ اىَشتجطخ ثٖب، ٗإٔذافٖب ٗإٍَٔتٖب. -1
 4 ئٖب ٗاالّتقبداد اىَ٘رٖخ ىٖب .تط٘س ٍذاسط اىفنش اإلداسي ٗإٌٔ ٍجبد-2
 4 تط٘س إداسح اىَْضه مٍَذاُ ىيذساعخ. -3
 4 ٍشاصو تط٘س ٍْبٕذ إداسح اىَْضه ٗصشمخ تجغٍػ اىؼَو ٗتأحٍشٕب ػيى إداسح اىَْضه. -4
اىَفبٌٍٕ اىخبغئخ ػِ اإلداسح اىَْضىٍاخ ٗاىَفابٌٍٕ اىصاضٍضخ ٍٗؼ٘قابد تقاذٍٖب ٗعاجو ٍ٘ارٖاخ ٕازٓ  -5

 اىَؼ٘قبد.
4 

اىؼ٘اٍاو اىَارحشح ػياى إداستٖاب  –خصبئصاٖب  –أّ٘اػٖاب  –ٍقذٍخ فاً اىَا٘اسد األعاشٌخ )تؼشٌفٖاب  -6
 داخو األعشح(.

 : تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبصخ ىألعشح رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

يٍاخ اىَا٘اسد اىَتبصاخ تطجٍقبد ػيى االعتخذاً األٍخاو ىيَا٘اسد ٗتضقٍاق أقصاى اعاتفبدح ٗصٌابدح فبػ -  
 ىيفشد ٗاألعشح.

4 

 4 اىقٌٍ ٗاىَغتٌ٘بد ٗػالقتٖب ثإداسح اىَْضه. -7
 –أعابىٍت اتخابر اىقاشاس  -أّ٘اػٖاب -اىؼْبصش اىَصبصجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ )اتخبر اىقاشاساد تؼشٌفٖاب -8

ػَيٍاخ اتخابر  أعاجبة تؼقاذ -اىضابالد اىَارحشح ػياى اتخابر اىقاشاس -اىؼ٘اٍو اىَرحشح ػيى اتخابر اىقاشاس
 فبػيٍخ اىقشاساد األعشٌخ(. -اىؼقجبد اىتً تؼتشض ٍتخز اىقشاس -اىقشاس

 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىقشاساد األعشٌخ اىَختيفخ - رطجيقي 

4 



 
تطجٍقبد ػيى اعتخذاً األعي٘ة اىؼيًَ التخابر اىقاشاس ىَ٘ارٖاخ ثؼاط اىَشانالد األعاشٌخ ٍٗضبٗىاخ 

 صيٖب.
 -ٍغااتٌ٘بد اىتْظااٌٍ داخااو األعااشح -َيٍااخ اإلداسٌااخ ) اىتْظااٌٍ إٍَٔتاأتاابثغ اىؼْبصااش اىَصاابصجخ ىيؼ -9

 اىؼ٘اٍو اىتً تغبػذ ػيى تْظٌٍ األػَبه اىَْضىٍخ(. -ٍقٍ٘بد اىتْظٌٍ اىفؼبه -ػْبصش اىتْظٌٍ
4 

 ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتخطٍػ(. -15
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع األٕذاف ٗاىخطػ داخو األعشح. - رطجيقي 

4 

 4 ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتْفٍز( .تبثغ  -11
 تبثغ ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتقٌٍٍ (. -12

 اعتخذاً ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبصجخ ىتضقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ. رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
 ضخ ىضشمبد اىؼَو ثبىجٍبُ اىؼَيًدساعخ صشمخ اىؼَو داخو اىَطجل، ٗاألعظ اىؼيٍَخ اىصضٍ رطجيقي 

 تطجٍقبد ىذساعخ األعظ اىؼيٍَخ ىتشتٍت ٗتْظٌٍ ٍنبُ اىؼَو داخو اىَطجل.  -
 سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََبد اىَختيفخ ىيَطبثل ٗتضذٌذ ٍخيج صشمخ اىؼَو ػيٍٖب.

4 

 إداسح اىَخيفبد اىَْضىٍخ  -14
 بد أػَبه فٍْخ تصيش مَنَالد دٌن٘س اعتخذاً ثؼط ٍخيفبد اىجٍئخ اىَْضىٍخ فً إّت - رطجيقي

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عاااابػخ ٍقغااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً
 

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَضت٘ي األعبعً ىيَقشس -  

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ ثَضت٘ي  -

 اىَقشس 

<65       65- 84                >85      √  

اىَقشسٍذي تغطٍخ االٍتضبُ ىَ٘ظ٘ػبد  -  <65       65-84                >85       √  

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √         ٍضبظشاد ّظشٌخ        

√دساعخ صبىخ                    أّشطخ فصيٍخ       

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 ٍطٌ٘بد إسشبدٌخ .

ضىٍخ ثٍِ اىْظشٌخ ٗاىتطجٍقٍؼشض فًْ ثؼْ٘اُ اّف٘رشافٍل اإلداسح اىَْ  

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

و اىَؼٍْخاى٘عبئ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

د اىنبفً ٍِ أػعبء ػذً ت٘افش اىؼذٍِ اىصؼ٘ثبد اىتً تؼشض ىٖب اىَقشس  -  -قيىد إداسيخ ورنظيًيخ: -4

، مزىل ػذً ٗر٘د أٍبمِ مبفٍخ ىتخضٌِ اىٍٖئخ اىَؼبّٗخ ىتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً

 األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.

نزيجخ رقىيى انطالة  -5

  -نهًقشس:

82.38%  

-يقزشحبد رحسين انًقشس : -6  ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . -13 

 يخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘.إػذاد ثْل أعئ -14

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. -15

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -16

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي   -17

خ ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍ -08

 ٗاىزبٍؼخ

يالحظبد انًشاجؼين  -2

)إُ ٗرذد (انخبسجيين   

 ال ٌ٘رذ  



 
يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . -5

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -6

يب نى يزى رنفيزه ين  -9

)ٍب ًٕ ٗ األعجبة (يقزشحبد   

تذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘. ثغجت ػذً إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ى -9

 ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك األعئيخ

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه.ٗرىل ثغجت اىخطخ  -15

اىخَغٍخ ثبىقغٌ اىتً ٌتٌ ثٖب تؼٍٍِ ٍؼٍذ ٗاصذ مو ػبً ػيى أُ ٌنُ٘ تخصص 

 فً اىتغزٌخ ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبً اىَؼٍذ

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍضذٗدٌخ األٍبمِ  -11

 ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ  -06

 نيٍخٗاىزبٍؼخ ثغجت ٍضذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبى

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش رىصيف انزطىيش يجبالد انزطىيش 

تضغٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ 

 اىذساعً

ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء 

 اىنتت ثبىقغٌ

ىتذسٌت  إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس

اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ 

 ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ 

 ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً 

 تخصص إداسح اىَْضه.

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 

 اىخَغٍخ اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

ً ثتذسٌظ اىزبّت اّتذاة ٍِ ٌق٘

 اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ 

 ٗاىطالة

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ  تضغٍِ اىَشافق 

 اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي  

فً اىخطخ 

 اىَغتقجيٍخ ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه 

سض اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼب

 اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ

اعٌ أعتبر اىَبدح : أ.ً.د / صٌْت صالس ٍضَ٘د ٌ٘عف                                        سئٍظ اىقغٌ: أ.د/ عؼٍذ ٍْبع ربد 

 اىشة 

 2518/6/24تٌ اإلػتَبد ثَزيظ اىنيٍخ ثتبسٌل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضلرقشيش   

و 6109/6161نؼبو  

  

 قسى: االقزصبد انًنضني

 

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

( ػَيً 2( ّظشي + ) 2)  ػذد اى٘صذاد / اىغبػبد اىَؼتَذح 4  

بس ىزْخ االٍتضبّبداىْظبً اىَتجغ الختٍ 5  تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ 

√غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش      ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتضبُ 6  

 أعتبر ٗاصذ ىيَبدح ٗأسثؼخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتضقٍِ  -

 ثبىَقشس

356 

أدٗا ػذد اىطالة اىزٌِ  -

 االٍتضبُ 

356 

ّتٍزخ االٍتضبُ  - ػذد          %                                ػذد         %                              

        %3.27    15%              ساعت      96.73       296ّبرش           

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرضٍِ  -

بغجقب ىيتقذٌشاد اىضبصيٍِ ػيٍٖ  

          ـــــــــــــ  رٍذ رذا            ـــــــــ    ٍَتبص          

    ــــــــــــــ    ٍقج٘ه     ــــــــــ             رٍذ          

 ّظشاً ىظشٗف م٘سّٗب تٌ تقٌٍٍ أثضبث اىطالة ثْبرش ٗساعت فقػ دُٗ تقذٌشاد

-رذسيس انًقشس : – 6  

يسهبانًىضىػبد انزي رى رذس -  
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

  4 ّشأح اإلداسح ٍٗزبالتٖب ٗاىؼيً٘ اىَشتجطخ ثٖب، ٗإٔذافٖب ٗإٍَٔتٖب. -1
 4 تط٘س ٍذاسط اىفنش اإلداسي ٗإٌٔ ٍجبدئٖب ٗاالّتقبداد اىَ٘رٖخ ىٖب .-2
 4 تط٘س إداسح اىَْضه مٍَذاُ ىيذساعخ. -3
 4 ٗتأحٍشٕب ػيى إداسح اىَْضه.ٍشاصو تط٘س ٍْبٕذ إداسح اىَْضه ٗصشمخ تجغٍػ اىؼَو  -4
اىَفبٌٍٕ اىخبغئخ ػِ اإلداسح اىَْضىٍاخ ٗاىَفابٌٍٕ اىصاضٍضخ ٍٗؼ٘قابد تقاذٍٖب ٗعاجو ٍ٘ارٖاخ ٕازٓ  -5

 اىَؼ٘قبد.
4 

اىؼ٘اٍاو اىَارحشح ػياى إداستٖاب  –خصبئصاٖب  –أّ٘اػٖاب  –ٍقذٍخ فاً اىَا٘اسد األعاشٌخ )تؼشٌفٖاب  -6
 داخو األعشح(.

 يى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبصخ ىألعشح: تطجٍقبد ػ رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

تطجٍقبد ػيى االعتخذاً األٍخاو ىيَا٘اسد ٗتضقٍاق أقصاى اعاتفبدح ٗصٌابدح فبػيٍاخ اىَا٘اسد اىَتبصاخ  -  
 ىيفشد ٗاألعشح.

4 

 4 اىقٌٍ ٗاىَغتٌ٘بد ٗػالقتٖب ثإداسح اىَْضه. -7
 –أعابىٍت اتخابر اىقاشاس  -أّ٘اػٖاب -تخبر اىقاشاساد تؼشٌفٖاباىؼْبصش اىَصبصجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ )ا -8

أعاجبة تؼقاذ ػَيٍاخ اتخابر  -اىضابالد اىَارحشح ػياى اتخابر اىقاشاس -اىؼ٘اٍو اىَرحشح ػيى اتخابر اىقاشاس
 فبػيٍخ اىقشاساد األعشٌخ(. -اىؼقجبد اىتً تؼتشض ٍتخز اىقشاس -اىقشاس

 اىَختيفختطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىقشاساد األعشٌخ  - رطجيقي 
تطجٍقبد ػيى اعتخذاً األعي٘ة اىؼيًَ التخابر اىقاشاس ىَ٘ارٖاخ ثؼاط اىَشانالد األعاشٌخ ٍٗضبٗىاخ 

 صيٖب.

4 



 
 -ٍغااتٌ٘بد اىتْظااٌٍ داخااو األعااشح -تاابثغ اىؼْبصااش اىَصاابصجخ ىيؼَيٍااخ اإلداسٌااخ ) اىتْظااٌٍ إٍَٔتاأ -9

 ظٌٍ األػَبه اىَْضىٍخ(.اىؼ٘اٍو اىتً تغبػذ ػيى تْ -ٍقٍ٘بد اىتْظٌٍ اىفؼبه -ػْبصش اىتْظٌٍ
4 

 ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتخطٍػ(. -15
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع األٕذاف ٗاىخطػ داخو األعشح. - رطجيقي 

4 

 4 تبثغ ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتْفٍز( . -11
 تبثغ ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتقٌٍٍ (. -12

 ؼْبصش اىَصبصجخ ىتضقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ.اعتخذاً ٍشاصو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاى رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
 دساعخ صشمخ اىؼَو داخو اىَطجل، ٗاألعظ اىؼيٍَخ اىصضٍضخ ىضشمبد اىؼَو ثبىجٍبُ اىؼَيً رطجيقي 

 تطجٍقبد ىذساعخ األعظ اىؼيٍَخ ىتشتٍت ٗتْظٌٍ ٍنبُ اىؼَو داخو اىَطجل.  -
 بد اىَختيفخ ىيَطبثل ٗتضذٌذ ٍخيج صشمخ اىؼَو ػيٍٖب.سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََ

4 

 إداسح اىَخيفبد اىَْضىٍخ  -14
 اعتخذاً ثؼط ٍخيفبد اىجٍئخ اىَْضىٍخ فً إّتبد أػَبه فٍْخ تصيش مَنَالد دٌن٘س  - رطجيقي

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عاااابػخ ٍقغااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً
 

يَقشس% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَضت٘ي األعبعً ى -  

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ ثَضت٘ي  -

 اىَقشس 

<65       65- 84                >85      √  

ٍذي تغطٍخ االٍتضبُ ىَ٘ظ٘ػبد اىَقشس -  <65       65-84                >85       √  

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √         ٍضبظشاد ّظشٌخ        

√خ صبىخ                    أّشطخ فصيٍخ     دساع  

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 فٍذٌٕ٘بد تؼيٍٍَخ ٍشف٘ػخ ػيى ٍزَ٘ػبد اى٘اتظ آة

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

√خ  أثضبث اىنتشٍّٗخ ٍشف٘ػخ ػيى ٍْصخ اىزبٍؼ  

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍضذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√                 ٍت٘افشح      

ػذً ت٘افش اىؼذد اىنبفً ٍِ أػعبء ٍِ اىصؼ٘ثبد اىتً تؼشض ىٖب اىَقشس  -  -قيىد إداسيخ ورنظيًيخ: -4

، مزىل ػذً ٗر٘د أٍبمِ مبفٍخ ىتخضٌِ اىٍٖئخ اىَؼبّٗخ ىتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً

 اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ 

نزيجخ رقىيى انطالة  -5

  -نهًقشس:

92%  

-يقزشحبد رحسين انًقشس : -6  ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ .  

 إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘. 

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. 

 ً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقًاّتذاة ٍِ ٌق 

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي   

 ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ 

 ػقذ دوساد رذسيجيخ نهطالة ػهى انزؼهيى االنكزشوني 

نصبد االنكزشونيخ رى ػًم فيذيىهبد رؼهيًيخ نزذسيت انطالة ػهى اسزخذاو انً 

 وسفؼهب ػهى صفحبد انزىاصم االنكزشوني يغ انطالة

 ال ٌ٘رذ  يالحظبد انًشاجؼين  -2



 
)إُ ٗرذد (انخبسجيين   

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ . 

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً 

ين يب نى يزى رنفيزه  -9

)ٍب ًٕ ٗ األعجبة (يقزشحبد   

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘. ثغجت ػذً  

 ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك األعئيخ

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه.ٗرىل ثغجت اىخطخ اىخَغٍخ  

ً ٌتٌ ثٖب تؼٍٍِ ٍؼٍذ ٗاصذ مو ػبً ػيى أُ ٌنُ٘ تخصص اىَؼٍذ فً اىتغزٌخ ثبىقغٌ اىت

 ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبً

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍضذٗدٌخ األٍبمِ  

 ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

بسض اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼ 

 ثغجت ٍضذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش رىصيف انزطىيش يجبالد انزطىيش 

تضغٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  ششاء ٍشارغ صذٌخخ ىيَنتجخ 

 اىذساعً

بد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء ٗمبىخ اىذساع

 اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت 

اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ 

 ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ 

 ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً 

 تخصص إداسح اىَْضه.

 ٍغ ثذاٌخ اىخطخ

 اىخَغٍخ اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت 

 اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ 

 ٗاىطالة

ػقذ دٗساد تذسٌجٍخ ىيطالة  

ىيتذسٌت ػيى أعبىٍت اىتؼيٌ 

االىنتشًّٗ ٗاعتخذاً اىَْصبد 

 اىتؼيٍٍَخ

قجو ثذاٌخ اىؼبً 

 اىذساعً

ٍشمض اىخذٍخ اىؼبٍخ ثبىنيٍخ ٗٗصذح 

 اىتذسٌت

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ  تضغٍِ اىَشافق 

 اىَتبصخ ىتذسٌظ اىْظشي  

فً اىخطخ 

 اىَغتقجيٍخ ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه 

اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

 اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخإداسح   

سئيس انقسى: أ.د/ سؼيذ ينبع جبد انشة                              .د / صينت صالح يحًىد يىسف    اسى أسزبر انًبدح : أ.و  

  

 

 



 
 2017-2016 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 377 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 352 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           14%          عدد        85.93عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح           راسب               

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  15.18ممتاز                 7.33      

 مقبول  37.43جيد              28.8           

 -تدريس المقرر : – 2

درق إنتاج الباترونات لالنتاج الفردي والكمي والتعرف  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 على عالمات الباترون الجاهز. 

استخراج باترون   -الستخراج الباترون.الطرق المختلفة  -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

وضع الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات. -القماش.  

تشطيب أنواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة الملبسية.  -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

كي القطعة الملبسية  -مراجعة نهائية على المنهج النظري. -7

 وتسليمها. 

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85√     <     84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√    <      84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -



 
 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -

الكببافي مببن أعاببائ الهيةببة المعاونببة عدم توافر العببدد   -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم وجود أماكن كافية لتخزين مشاريع الطلبة. -

 % 77.81   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد القاعات الدراسية لتدريس الجانب العملي. -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة تكليف المعيدين.-2

تببوفير أحببدد األدوات والخامببات واالالت الحديزببة الالزمببة -3

 للمقرر.

 توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب-4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 زيادة عدد المعيدين المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.-3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعاائ هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدا  برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  

تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 



 
الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

 يشاراسم منسق المادة :ا.د/ حنان حسني 

 2017-2016التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  2018-2017 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  المستويالفرقة /  3

 ( عملي 4( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 412 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 387 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           11%          عدد        88.74عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح           راسب               

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا22.57ممتاز                 3.16      

 مقبول28.40جيد              35.19           

 -تدريس المقرر : – 2

الباترونات لالنتاج الفردي والكمي والتعرف درق إنتاج  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 على عالمات الباترون الجاهز. 

استخراج باترون   -الطرق المختلفة الستخراج الباترون. -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

وضع الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات. -القماش.  

نواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة الملبسية. تشطيب أ -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

كي القطعة الملبسية  -مراجعة نهائية على المنهج النظري. -7

 وتسليمها. 

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85√     <     84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√    <      84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -احة للتدريس :اإلمكانات المت -3

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -



 
عدم توافر العببدد الكببافي مببن أعاببائ الهيةببة المعاونببة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم وجود أماكن كافية لتخزين مشاريع الطلبة. -

 % 86.11   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد القاعات الدراسية لتدريس الجانب العملي. -1  -تحسين المقرر :مقترحات   -6

 زيادة تكليف المعيدين.-2

تببوفير أحببدد األدوات والخامببات واالالت الحديزببة الالزمببة -3

 للمقرر.

 توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب-4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 زيادة عدد المعيدين المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.-3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعاائ هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدا  برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  

تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 



 
 والجامعة

 يشاراسم منسق المادة :ا.د/ حنان حسني 

 2018-2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   2019-2018 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 305 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 281 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           9.5%          عدد        90.04عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح           راسب               

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  14.23ممتاز                 1.8  

 مقبول  49.47جيد              24.56           

 -تدريس المقرر : – 2

درق إنتاج الباترونات لالنتاج الفردي والكمي والتعرف  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 على عالمات الباترون الجاهز. 

استخراج باترون   -الطرق المختلفة الستخراج الباترون. -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات.وضع  -القماش.  

تشطيب أنواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة الملبسية.  -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

كي القطعة الملبسية  -مراجعة نهائية على المنهج النظري. -7

 وتسليمها. 

 %100  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر%   -

 85√     <     84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√    <      84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 شفوي     √    نظري                  دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



 
 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -

عدم توافر العببدد الكببافي مببن أعاببائ الهيةببة المعاونببة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين مشاريع الطلبة.عدم وجود أماكن كافية  -

 % 90.21   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد القاعات الدراسية لتدريس الجانب العملي. -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة تكليف المعيدين.-2

تببوفير أحببدد األدوات والخامببات واالالت الحديزببة الالزمببة -3

 للمقرر.

 لتخزين أعمال الطالبتوفير مكان مناسب  -4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 لمعيدين المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.زيادة عدد ا-3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعاائ هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدا  برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  

تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 



 
الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

 يشاراسم منسق المادة :ا.د/ حنان حسني 

 التوقيع :                                            

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 306 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 306 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

              راسب        10    عدد          ناجح   296عدد        نتيجة االمتحان  -

  

  %96.75نسبة النجاح 
النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        ممتاز               

 جيد                مقبول           

 -تدريس المقرر : – 2

درق إنتاج الباترونات لالنتاج الفردي والكمي والتعرف  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

عالمات الباترون الجاهز. على   

استخراج باترون   -الطرق المختلفة الستخراج الباترون. -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

وضع الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات. -القماش.  

الملبسية. تشطيب أنواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة  -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

كي القطعة الملبسية  -مراجعة نهائية على المنهج النظري. -7

 وتسليمها. 

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85√     <     84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√    <      84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   



 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -

الكببافي مببن أعاببائ الهيةببة المعاونببة عدم توافر العببدد   -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم وجود أماكن كافية لتخزين مشاريع الطلبة. -

 % 90.21   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد القاعات الدراسية لتدريس الجانب العملي. -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة تكليف المعيدين.-2

د األدوات والخامببات واالالت الحديزببة الالزمببة تببوفير أحببد-3

 للمقرر.

 توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب-4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 ادة عدد المعيدين المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.زي-3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعاائ هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدا  برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر تو ير مكان مناسب   



 
لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

 وعمادة الكلية 

 د/ بسمة درويش اسم منسق المادة :

 التوقيع :                                            

 تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 



 
 قرير مقرر دراسي ت

 

 قسم:االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 1ادوات و ماكينات    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي4( نظري + )   2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 القسمتشكيل مجلس   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 293  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 281  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          5.8عدد         %   94.2عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب         17ناجح            276           

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا                 13.61ممتاز     5.76-         

 مقبول  41.88جيد              25.65      

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية دراسة مادة االدوات و الماكينات  -1

 

ادوات القيبببان انواعهبببا    -معبببدات الخيادبببة اليدويبببة ) أ -2

 استخدامتها.

التدريب علببى الزببرز االساسببية فببي الخيادببة اليدوية)السببراجة 

 بانواعها   الكفافة  النباتة   السرفلة اليدوية

 

 نواعها و استخداماتها ادوات القص ا -3

   ادوات اخذ العالمات انواعه   شرود اختيارها .

 تركيب االزرار بأنواعها   الكبش   الكبسون -

المعبببدات الخاصبببة بالخيادبببة  اهميتهبببا انواعهبببا   دبببر   -4

 استخدامه.

استخدام ماكينببة الخيادببة   دريقببة تشببزيلها   لعببمها   تعبةببة -

تزير االبببرة   التببدريب علببى المكوك   ضبطها   التدريب على  

 تزيير القدم العاغط .

 ادوات الكي انواعها و استخداماتها و در  اختيارها  -5

التبببدريب علبببى خيادبببة الخطبببود المسبببتقيمة   و الزوايبببا و -

 المنحنيات و الزرز الزخرفية .

ابببر الخيادببة اليدويببة و الببدبابيس  -الخامببات المسبباعدة  أ-6

 انواعها   شرود اختيارها

 خيود الحياكة انواعها   الشرود الواجب توافرها بها.-ب

 –التدريب على انواع الخيادات )الخيادببةالبارزة االنجليزيببة    -

 الخيادة الفرنسية.

لببوازم االقفببال )االزرار   العببراوي انواعهببا   اساسببيات  -7

 تحديد اماكنها   الشرود الواجب توافرها بها .

لعراوي بانواعها عروة البريد تركيب االزرار بانواعها   عمل ا

 و العروة الشق .

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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تابع لوازم االقفال ) السوسببا انواعهببا و شببرود اختيارهببا.   -8

 الكباسين   الكبش .

 شفتين ( –تتدرب على تركيب السوستة بطر  مختلفة )شفة 

 

 الكلف   انواعها   شرود اختيارها . -9

علببى  تتدرب على قص البيية بطريقة صحيحة   وتركببب البييببه

 حردتي الرقبة و االبط .

 

نبذة عن انببواع االقمشببة  القواعببد العامببة لوضببع النمببا     -10

 على االقمشة .

 تتدرب على رسم السجاف بطريقة صحيحة وتركيبه

 تابع القواعد العامة لوضع النما   على القماش-11

   اقمشة الحشو   انواعها   در  اختيارها . 

 

 ة الخيادة  اجزائهااالتطور التاريخي لماكين -12

 

 االعطال البسيطة لماكينة الخيادة و در  عالجها .  -13

  

 %  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√     <       84-60             60>         مدي تزطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √    محاضرات نظرية       √تدريب عملي   أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة         √    أنشطة فصلية           

األعمال الفصلية )تذكر(     تنفيذ عينات لجميع  مببا تببم تدريسببة 

 ..........................في الجزء العملي ..................

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    √غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %77.12    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

مببن ماكينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة توفيرعببدد اكبببر  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي -3

4-  

  -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

ام مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العاا  -8

 السابق

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي -1

 حيث تم تعيين معيدة في مجال المالبس و النسيج .

2- 

3- 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

عدم توفيرعدد اكبببر مببن ماكينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة -1

 للتدريب عليها لفترة ادول .



 
 خصصات ماليه لشراء اجهزة .و  لك لعدم توافر م

عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملببي   -2

. النه لم يتم الموافقة علي هدم المبنببى القببديم وبنبباء مبنببى جديببد 

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيا التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من ماكينببات 

 الخيادة

 

 

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

وكالبببة الكليبببة لشبببةون 

التعلببببيم و الطببببالب و 

 لجنة المشتريات .

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. زيادة عدد المعيدين - 

 

القسم العلمي و مجلس   -

 الكلية .

 

 دة   د/ منال الشاعر اسم منسق الما

 2016/2017التوقيع                                              التاريخ      /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 قسم:االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 1ادوات و ماكينات    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  فرقة / المستويال 3

 ( عملي4( نظري + )   2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -صصة :معلومات متخ –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 402  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 398  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %         11.17عدد   46%          88.83عدد 366 نتيجة االمتحان  -

 ناجح            راسب               

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 ن عليهاالحاصلي

 جيد جدا          9.22ممتاز           24.          

 مقبول    50.97جيد          28.40       

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية دراسة مادة االدوات و الماكينات  -1

 

ادوات القيبببان انواعهبببا    -معبببدات الخيادبببة اليدويبببة ) أ -2

 تخدامتها.اس

التدريب علببى الزببرز االساسببية فببي الخيادببة اليدوية)السببراجة 

 بانواعها   الكفافة  النباتة   السرفلة اليدوية

 ادوات القص انواعها و استخداماتها  -3

   ادوات اخذ العالمات انواعه   شرود اختيارها .

 تركيب االزرار بأنواعها   الكبش   الكبسون -

لخيادبببة  اهميتهبببا انواعهبببا   دبببر  المعبببدات الخاصبببة با -4

 استخدامه.

استخدام ماكينببة الخيادببة   دريقببة تشببزيلها   لعببمها   تعبةببة -

المكوك   ضبطها   التدريب على تزير االبببرة   التببدريب علببى 

 تزيير القدم العاغط .

 ادوات الكي انواعها و استخداماتها و در  اختيارها  -5

يمة   و الزوايبببا و التبببدريب علبببى خيادبببة الخطبببود المسبببتق-

 المنحنيات و الزرز الزخرفية .

ابببر الخيادببة اليدويببة و الببدبابيس  -الخامببات المسبباعدة  أ-6

 انواعها   شرود اختيارها

 خيود الحياكة انواعها   الشرود الواجب توافرها بها.-ب

 –التدريب على انواع الخيادات )الخيادببةالبارزة االنجليزيببة    -

 الخيادة الفرنسية.

لببوازم االقفببال )االزرار   العببراوي انواعهببا   اساسببيات  -7

 تحديد اماكنها   الشرود الواجب توافرها بها .

تركيب االزرار بانواعها   عمل العراوي بانواعها عروة البريد 

 و العروة الشق .
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 الكباسين   الكبش .

 شفتين ( –ركيب السوستة بطر  مختلفة )شفة تتدرب على ت

 

 الكلف   انواعها   شرود اختيارها . -9

تتدرب على قص البيية بطريقة صحيحة   وتركببب البييببه علببى 

 حردتي الرقبة و االبط .

 

نبذة عن انببواع االقمشببة  القواعببد العامببة لوضببع النمببا     -10

 على االقمشة .

 وتركيبه تتدرب على رسم السجاف بطريقة صحيحة

 تابع القواعد العامة لوضع النما   على القماش-11

   اقمشة الحشو   انواعها   در  اختيارها . 

 

 التطور التاريخي لماكينة الخيادة  اجزائهاا -12

 

 االعطال البسيطة لماكينة الخيادة و در  عالجها .  -13

  

 % 95 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85√     <       84-60             60>         ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر التز مدي -

 85√     <       84-60             60>         مدي تزطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √    محاضرات نظرية       √تدريب عملي   أساليب التعليم والتعلم -

 حالة         √    أنشطة فصليةراسة د           

األعمال الفصلية )تذكر(    تنفيذ عينات لجميببع  مببا تببم تدريسببة 

 في الجزء العملي ......................

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -:دريس  ة للتاإلمكانات المتاح -3

 √متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    √غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -ية:تنظيمرية وقيود إدا -4

 % 86.67   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفيرعببدد اكبببر مببن ماكينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

 طبيقيب التزيادة عدد المعيدين لتدريس الجان -3

4-  

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

1- 

2- 

3- 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

عببدم وجودمخصصببات ماليببه الخاصببة بشببراء ماكينببات  -1

 الخيادة .

 د بعدالجديلم يتم بناء المبنى   -2

 لم يتم تنفيذ الخطه الخمسية الجديدة بعد. -3

 



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيا التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شبببراء مجموعبببة مبببن 

ماكينببببببات الخيادببببببة 

الجديدةالتاحببة الفرصببة 

ة للتبببدريب عليهبببا لفتبببر

 ل .ادو

 

 زيادة عدد المعيدين -

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

 

 

 

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. -

 

 

المخصصبببات الماليببببه 

الخاصببة بشببراء اجهببزة 

و معببببببببببببدات  ادارة 

 المشتريات  .

 

 

 

القسم العلمي و مجلس   -

 الكلية .

 

زيبببادة عبببدد المعامبببل  تحسين المرافق

المخصصببببة لتببببدريس 

 .الجانب العملي 

 

 الكلية بالتعاون مع   التطوير المستقبلية للكليةة خط

االدارة الهندسبببببببببببببية 

 بالجامعة

 اسم منسق المادة   د/ منال الشاعر 

    2017/2018التوقيع                                              التاريخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي 

 لي قسم:االقتصاد المنز

 -معلومات أساسية : –أ 

 1ادوات و ماكينات    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي4( نظري + )   2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             تحاننظام المراجعة الخارجية لالم 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 293  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 281  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          5.8%          عدد  94.2عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب         17ناجح            276           

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا                 13.61ممتاز     5.76-         

 مقبول  41.88جيد              25.65      

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية دراسة مادة االدوات و الماكينات  -1

ادوات القيبببان انواعهبببا    -معبببدات الخيادبببة اليدويبببة ) أ -2

 استخدامتها.

التدريب علببى الزببرز االساسببية فببي الخيادببة اليدوية)السببراجة 

 بانواعها   الكفافة  النباتة   السرفلة اليدوية

 

 ادوات القص انواعها و استخداماتها  -3

 المات انواعه   شرود اختيارها .  ادوات اخذ الع

 تركيب االزرار بأنواعها   الكبش   الكبسون -

المعبببدات الخاصبببة بالخيادبببة  اهميتهبببا انواعهبببا   دبببر   -4

 استخدامه.

استخدام ماكينببة الخيادببة   دريقببة تشببزيلها   لعببمها   تعبةببة -

المكوك   ضبطها   التدريب على تزير االبببرة   التببدريب علببى 

 العاغط . تزيير القدم

 ادوات الكي انواعها و استخداماتها و در  اختيارها  -5

التبببدريب علبببى خيادبببة الخطبببود المسبببتقيمة   و الزوايبببا و -

 المنحنيات و الزرز الزخرفية .

ابببر الخيادببة اليدويببة و الببدبابيس  -الخامببات المسبباعدة  أ-6

 انواعها   شرود اختيارها

 ب توافرها بها.خيود الحياكة انواعها   الشرود الواج-ب

 –التدريب على انواع الخيادات )الخيادببةالبارزة االنجليزيببة    -

 الخيادة الفرنسية.

لببوازم االقفببال )االزرار   العببراوي انواعهببا   اساسببيات  -7

 تحديد اماكنها   الشرود الواجب توافرها بها .

تركيب االزرار بانواعها   عمل العراوي بانواعها عروة البريد 

 الشق .و العروة 

 

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

4

4

1

.

8

8

4

1

1 



 
تابع لوازم االقفال ) السوسببا انواعهببا و شببرود اختيارهببا.   -8

 الكباسين   الكبش .

 شفتين ( –تتدرب على تركيب السوستة بطر  مختلفة )شفة 

 

 الكلف   انواعها   شرود اختيارها . -9

تتدرب على قص البيية بطريقة صحيحة   وتركببب البييببه علببى 

 حردتي الرقبة و االبط .

 

عن انببواع االقمشببة  القواعببد العامببة لوضببع النمببا     نبذة  -10

 على االقمشة .

 تتدرب على رسم السجاف بطريقة صحيحة وتركيبه

 تابع القواعد العامة لوضع النما   على القماش-11

   اقمشة الحشو   انواعها   در  اختيارها . 

 التطور التاريخي لماكينة الخيادة  اجزائهاا -12

 ة لماكينة الخيادة و در  عالجها . االعطال البسيط -13

  

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√     <       84-60             60>         مدي تزطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √    محاضرات نظرية       √تدريب عملي   أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة         √    أنشطة فصلية           

األعمال الفصلية )تذكر(    تنفيذ عينات لجميببع  مببا تببم تدريسببة 

 في الجزء العملي ...................... ......................

 √    نظري                  شفوي     قويم الطالبدريقة ت -

 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 ة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود    √ الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    √غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %90.59    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفيرعببدد اكبببر مببن ماكينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ريب عليها لفترة ادول .للتد

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب العملي . -3

استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مثل التعلم باالقران فببي   -4

 تدريس الجانب العملي للتزلب علي زيادة اعداد الطالب .

 -1 )إن وجدت (رجيين  مالحظات المراجعين الخا -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مثل التعلم باالقران فببي   -1

 تدريس الجانب العملي للتزلب علي زيادة اعداد الطالب .

 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

مببن ماكينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة  توفيرعببدد اكبببر -1

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب العملي . -3

 



 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذالمسةول عن  توقيا التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شبببببراء عبببببدد مبببببن  -

 ماكينات الخيادة

 زيادة عدد المعيدين -

استخدام اسببتراتيجيات   -

تبببدريس حديثبببة مثبببل 

 التعلم باالقران

 مع بداية العام الدراسي . -

 

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. -

 

 مع بداية تدريس المقرر. -

وكالببة الكليببة لشببةون  -

لطببببالب و التعلببببيم و ا

 لجنة المشتريات .

 

القسم العلمي و مجلس   -

 الكلية .

 

القائم بتدريس الجانببب   -

 العملي.

زيبببادة عبببدد المعامبببل  تحسين المرافق

المخصصببببة لتببببدريس 

 الجانب العملي .

 

 عميد الكلية و  خطة التطوير المستقبلية للكلية 

اللجنبببببببة الهندسبببببببية 

 بالجامعة 

 اعر اسم منسق المادة   د/ منال الش

 التوقيع                                              

 2018/2019تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي 

 لي قسم:االقتصاد المنز

 -معلومات أساسية : –أ 

 1ادوات و ماكينات    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  رقة / المستويالف 3

 ( عملي4( نظري + )   2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             تحاننظام المراجعة الخارجية لالم 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -ة :معلومات متخصص –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 304  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 295  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          5.8                                  %  92.1عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب15               ناجح           280           

حين دبقبببا للتقبببديرات النسببببة المةويبببة % للنببباج -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا 18                1ممتاز           

 مقبول   170          جيد            101      

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية دراسة مادة االدوات و الماكينات  -1

القيبببان انواعهبببا    ادوات -معبببدات الخيادبببة اليدويبببة ) أ -2

 استخدامتها.

التدريب علببى الزببرز االساسببية فببي الخيادببة اليدوية)السببراجة 

 بانواعها   الكفافة  النباتة   السرفلة اليدوية

 

 ادوات القص انواعها و استخداماتها  -3

 المات انواعه   شرود اختيارها .  ادوات اخذ الع

 تركيب االزرار بأنواعها   الكبش   الكبسون -

المعبببدات الخاصبببة بالخيادبببة  اهميتهبببا انواعهبببا   دبببر   -4

 استخدامه.

استخدام ماكينببة الخيادببة   دريقببة تشببزيلها   لعببمها   تعبةببة -

المكوك   ضبطها   التدريب على تزير االبببرة   التببدريب علببى 

 العاغط . تزيير القدم

 ادوات الكي انواعها و استخداماتها و در  اختيارها  -5

ى خيادبببة الخطبببود المسبببتقيمة   و الزوايبببا و التبببدريب علببب -

 المنحنيات و الزرز الزخرفية .

ابببر الخيادببة اليدويببة و الببدبابيس  -الخامببات المسبباعدة  أ-6

 انواعها   شرود اختيارها

 ب توافرها بها.خيود الحياكة انواعها   الشرود الواج-ب

 –التدريب على انواع الخيادات )الخيادببةالبارزة االنجليزيببة    -

 الخيادة الفرنسية.

لببوازم االقفببال )االزرار   العببراوي انواعهببا   اساسببيات  -7

 تحديد اماكنها   الشرود الواجب توافرها بها .

تركيب االزرار بانواعها   عمل العراوي بانواعها عروة البريد 

 الشق .و العروة 



 
 

تابع لوازم االقفال ) السوسببا انواعهببا و شببرود اختيارهببا.   -8

   الكبش .الكباسين 

 شفتين ( –تتدرب على تركيب السوستة بطر  مختلفة )شفة 

 

 الكلف   انواعها   شرود اختيارها . -9

تتدرب على قص البيية بطريقة صحيحة   وتركببب البييببه علببى 

 حردتي الرقبة و االبط .

 

عن انببواع االقمشببة  القواعببد العامببة لوضببع النمببا     نبذة  -10

 على االقمشة .

 م السجاف بطريقة صحيحة وتركيبهتتدرب على رس

 تابع القواعد العامة لوضع النما   على القماش-11

   اقمشة الحشو   انواعها   در  اختيارها . 

 التطور التاريخي لماكينة الخيادة  اجزائهاا -12

 ة لماكينة الخيادة و در  عالجها . االعطال البسيط -13

  

 % 90 للمقرر % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي -

 85<            84-60             60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√     <       84-60             60>         مدي تزطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 ملي√    محاضرات نظرية       √تدريب ع   أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة         √    أنشطة فصلية           

األعمال الفصلية )تذكر(    تنفيذ عينات لجميببع  مببا تببم تدريسببة 

 في الجزء العملي ...................... ......................

 √    نظري                  شفوي     قويم الطالبدريقة ت -

 √    عملي      √   أعمال فصلية      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 ة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود    √ الوسائل المعينة-

 محدودة    √غير متوافرة متوافرة      متوافرة بدرجة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %90.59    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفيرعببدد اكبببر مببن ماكينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ريب عليها لفترة ادول .للتد

 .زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي  -2

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب العملي . -3

استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مثل التعلم باالقران فببي   -4

 تدريس الجانب العملي للتزلب علي زيادة اعداد الطالب .

 -1 )إن وجدت (رجيين  مالحظات المراجعين الخا -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 سابقال

استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مثل التعلم باالقران فببي   -1

 تدريس الجانب العملي للتزلب علي زيادة اعداد الطالب .

من ماكينات الخيادة التاحة الفرصة للتدريب   توفيرعدد اتم    -2

 عليها لفترة ادول .

 

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات    -9

) 

 المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . زيادة عدد -2

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب العملي . -3



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذالمسةول عن  توقيا التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

مببن  اكبرشببراء عببدد -

 ماكينات الخيادة

 ة عدد المعيدينزياد -

استخدام اسببتراتيجيات   -

تبببدريس حديثبببة مثبببل 

 التعلم باالقران

 و التعليم المدمج

 مع بداية العام الدراسي . -

 

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. -

 

 مع بداية تدريس المقرر. -

وكالببة الكليببة لشببةون  -

لطببببالب و التعلببببيم و ا

 لجنة المشتريات .

 

القسم العلمي و مجلس   -

 ية .الكل

 

القائم بتدريس الجانببب   -

 العملي.

زيبببادة عبببدد المعامبببل  تحسين المرافق

المخصصببببة لتببببدريس 

 الجانب العملي .

 

 عميد الكلية و  خطة التطوير المستقبلية للكلية 

اللجنبببببببة الهندسبببببببية 

 بالجامعة 

 اعر اسم منسق المادة   د/ منال الش

       التوقيع                                        

 2019/2020تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ  

 

 

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

 اإلقتصاد المنزلي قسم:
 -معلومات أساسية : –أ 
 1أساسيات الغذاء والتغذية  اسم المقرر 1
  اإلقتصاد المنزلي   التخصص 2
 األولى  الفرقة / المستوي 3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4
 تشكيل مجلس القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر              متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  للتطبيقى 4و للمادة استاذ 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2019/2020                   -:اإلحصائيات  – 1
 305  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 294  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          3.9              %   96.1      نتيجة االمتحان  -

 راسب   12        ناجح        293  عدد 
للناجحين طبقا للتقديرات النسبة المئوية %  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا   4.77      ممتاز     .68      
 مقبول       56.66         جيد    37.88    

 -تدريس المقرر : – 2
عداد الوجبات ، العناصر الغذائية  ، طرق الطهي   الموضوعات التي تم تدريسها -  وا 
المحتااوي األساسااي % لمااا تاام تدريساا  ماان  -

 للمقرر
100  % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

 85<            84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي       محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -



   

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
  واجبات منزلية وتكلفيات األعمال الفصلية )تذكر( :  

 شفوي       نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

 -المتاحة للتدريس :اإلمكانات  -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
عااادم تاااوافر مااان الصاااعوبات التاااي تعااار  لهاااا المقااارر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العاااادد الكااااافي ماااان أعضاااااء الهيئااااة المعاونااااة لتاااادريس 
، محدودياة األمااكن المتاحاة لتادريس  الجانب التطبيقاي

الجانااب التطبيقااي فااي ظاال تزايااد الطااالب المسااتمر كاال 
 عام 

 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراء مراجع حديثة للمكتبة  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  .2
لتاااااادريس  زيااااااادة عاااااادد األماااااااكن المخصصااااااة  .3

 الجانب التطبيقي للمقرر
إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطاالب علاي  .4

 األنماط المختلفة للتقويم 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي انتداب .1
إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطاالب علاي  .2

 األنماط المختلفة للتقويم 
)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و األسباب (
شراء مراجع حديثة للمكتباة لمحدودياة الميزانياة  .1

 المخصصة لشراء الكتب بالقسم 
زياااادة عااادد األمااااكن المتاحاااة لتااادريس الجاناااب  .2

بسااااابب محدودياااااة األمااااااكن التطبيقاااااي للمقااااارر 



   

 المخصصة للقسم بالكلية 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحساااااااااااااين إمكانياااااااااااااات 
  التدريس 

شاااااااااراء مراجاااااااااع حديثاااااااااة  .1
 للمكتبة

 
 
 

انتداب من يقوم بتدريس  .2
 الجانب التطبيقي 

ماااااااع  بداياااااااة العاااااااام 
 الدراسي 

 
 
 

 قبل تدريس المقرر 

 الكلياااااااااااااااااااااة وكالاااااااااااااااااااااة
دراسااااااااااااااات العليااااااااااااااا لل

ولجنااااة شااااراء الكتااااب 
 بالقسم 

 
القسم العلماي ووكالاة 
الكليااة لشاائون التعلاايم 

 والطالب 
زياااااااااادة عااااااااادد األمااااااااااكن  .1 تحسين المرافق 

المخصصااااااااااة لتاااااااااادريس 
 الجانب التطبيقي 

فااااااااااااااااااااااي الخطااااااااااااااااااااااة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

 ا.د/عادل مبارك ، د/شيماء عطا  اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 (16نموذج رقم )                                       

 تقرير مقرر دراسي 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 االقتصاد المنزلي  قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 ولىاأل  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 متوفر       غير متوفر √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 

 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 

 %          عدد   %         90.45د عد  نتيجة االمتحان  -
 ناجح               راسب                   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها

 ممتاز                   جيد جدا                
 جيد                         مقبول          

 -تدريس المقرر : – 2
خصائص  العمال  –العمل الفني   –مفهوم الفن  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفني  –الفني 

 –تعريااال الةيماااة  -الفااان ومفهاااوم ال مااائل-2

 خصئص  الةيم ال مئلية.

أهمياة التااوو   –التاوو  الفنااي والاوو  الفنااي -3

 خصئص  التوو  الملبسى –التوو  الملبسى-الفني

 .المدارس الفنية -4

 .تئبع المدارس الفنية-5

 العوامل     –الهدل من التصميم  –مفئهيم التصميم -6



 ميمالمؤثرة فى التص    -7

 أنواع التصميم -مراحل العملية التصميمية -8

 عنئصر التصميم.-9

 تئبع عنئصر التصميم.-10

 تئبع عنئصر التصميم.-11

 أسس التصميم.-12

 أسس التصميم.تئبع -13
  أسس التصميم. تئبع -14

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 للمقرر

100% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 <60            60-84       √ >85 

 85< √        84-60           60>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي √محاضرات نظرية       √ أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                   
 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 نظري                  شفوي     √ طريقة تقويم الطالب  -
 عملي    √أعمال فصلية            √

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المراجع العلمية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
زياااااادة عااااادد القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 العملي.
 زيادة تكليف المعيدين.-2
تااااوفير أحااااد  األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة -3

 الالزمة للمقرر.
 توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب -4
إعداد بنا  أسائلة لتادريب الطلباة علاى طارو التقاويم -5



 المختلفة
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي-1
2- 
3- 

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9
 و األسباب (

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب -1
 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاا  بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناا  أساائلة للمقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
 كافي ألعضاء ييئل التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
 

شراء مراجع حديثة  
 للمكتبة  

وكالة الدراسات   الدراسي مع بداية العام 
العليا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  
الطالب على  

األنماط المختلفة  
 للتقويم.

عضو هيئة   قبل تدريس المقرر 
التدريس القائم  

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت   
كل ما للتعرف على 

 هو جديد 

عضو هيئة   مع بداية تدريس المقرر 
التدريس القائم  

مع   بالتدريس



 الطالب 
إستخدام برامج  ي   

تدريس الجزء 
 العملي

عضو هيئة   
التدريس القائم  

 بالتدريس
زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة  
 لتدريس النظري   

 عميد الكلية    ي الخطة المستقبلية للكلية 

تو ير مكان مناسب   
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 
 وعمادة الكلية

 د/ رشا مباركالمادة :   تاذ اس
 2017-2016التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم )



 تقرير مقرر دراسي 
 أكاديمية : المنوفية جامعة / 

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 االقتصاد المنزلي  قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 ولىاأل  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجلس القسم الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع  5
 متوفر       غير متوفر √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 

 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 

 د عدد         عد  نتيجة االمتحان  -
 ناجح               راسب                   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها

 از      جيد جداتمم           
 جيد             مقبول        

 -تدريس المقرر : – 2
خصائص  العمال  –العمل الفني   –مفهوم الفن  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفني  –الفني 

 –تعريااال الةيماااة  -الفااان ومفهاااوم ال مااائل-2

 خصئص  الةيم ال مئلية.

أهمياة التااوو   –التاوو  الفنااي والاوو  الفنااي -3

 خصئص  التوو  الملبسى –التوو  الملبسى-الفني

 .المدارس الفنية -4

 .تئبع المدارس الفنية-5

 العوامل     –الهدل من التصميم  –مفئهيم التصميم -6

 المؤثرة فى التصميم    -7

 أنواع التصميم -مراحل العملية التصميمية -8



 عنئصر التصميم.-9

 تئبع عنئصر التصميم.-10

 تئبع عنئصر التصميم.-11

 أسس التصميم.-12

 أسس التصميم.تئبع -13
  أسس التصميم. تئبع -14

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 للمقرر

100% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 <60            60-84       √ >85 

 85< √        84-60           60>  االمتحان لموضوعات المقررمدي تغطية  -
 تدريب عملي √محاضرات نظرية       √ أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                   
 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 نظري                  شفوي     √ طريقة تقويم الطالب  -
 عملي    √أعمال فصلية            √

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المراجع العلمية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ المستلزمات والخامات  -
عادد الهيئااة المعاونااة غياار كااافي لتاادريس  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الجانب التطبيقي.
عدم وجاود أمااكن كاةياة لتخازين مشااريع  -

 الطلبة.
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
زياااااادة عااااادد القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 العملي.
 زيادة تكليف المعيدين.-2
تااااوفير أحااااد  األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة  -3

 الالزمة للمقرر.
 شراء مراجع حدي ة-4



لتاااادريب الطااااالب علااااى إعااااداد بناااا  أساااائلة للمقاااارر -5
 أنماط مختلفة للتقويم.

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

1- 
2- 
3- 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي-1
2- 
3- 

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9
 و األسباب (

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب -1
 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاا  بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناا  أساائلة للمقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
 كافي ألعضاء ييئل التدريس. 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
 

شراء مراجع حديثة  
 للمكتبة  

وكالة الدراسات   الدراسي مع بداية العام 
العليا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  
الطالب على  

األنماط المختلفة  
 للتقويم.

عضو هيئة   قبل تدريس المقرر 
التدريس القائم  

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت   
كل ما للتعرف على 

عضو هيئة   مع بداية تدريس المقرر 
التدريس القائم  



مع   بالتدريس هو جديد 
 الطالب 

إستخدام برامج  ي   
تدريس الجزء 

 العملي

عضو هيئة   
التدريس القائم  

 بالتدريس
زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة  
 لتدريس النظري   

 عميد الكلية    ي الخطة المستقبلية للكلية 

تو ير مكان مناسب   
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 
 وعمادة الكلية

 د/رشا مباركالمادة :   تاذ اس
 2018-2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 16نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 أكاديمية : المنوفية جامعة / 



 كلية / معهد :التربية النوعية 
 االقتصاد المنزلي  قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 ولىاأل  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجلس القسم الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع  5
 متوفر       غير متوفر √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 293 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 293 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         5.12- 15د %          عد 94.88-278عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا     21.84از       تمم   8.87

 مقبول         29.35جيد         25.25
 -تدريس المقرر : – 2
خصائص  العمال  –العمل الفني   –مفهوم الفن  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفني  –الفني 

 –تعريااال الةيماااة  -الفااان ومفهاااوم ال مااائل-2

 خصئص  الةيم ال مئلية.

أهمياة التااوو   –التاوو  الفنااي والاوو  الفنااي -3

 خصئص  التوو  الملبسى –التوو  الملبسى-الفني

 .المدارس الفنية -4

 .تئبع المدارس الفنية-5

 العوامل     –الهدل من التصميم  –مفئهيم التصميم -6

 المؤثرة فى التصميم    -7

 أنواع التصميم -مراحل العملية التصميمية -8

 عنئصر التصميم.-9

 تئبع عنئصر التصميم.-10

 تئبع عنئصر التصميم.-11



 أسس التصميم.-12

 أسس التصميم.تئبع -13
  أسس التصميم. تئبع -14

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 للمقرر

100% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 <60            60-84       √ >85 

 85< √        84-60           60>  االمتحان لموضوعات المقررمدي تغطية  -
 تدريب عملي √محاضرات نظرية       √ أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                   
 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 نظري                  شفوي     √ طريقة تقويم الطالب  -
 عملي    √أعمال فصلية            √

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المراجع العلمية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ المستلزمات والخامات  -
عادد الهيئااة المعاونااة غياار كااافي لتاادريس  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الجانب التطبيقي.
عدم وجاود أمااكن كاةياة لتخازين مشااريع  -

 الطلبة.
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
زياااااادة عااااادد القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 العملي.
 زيادة تكليف المعيدين.-2
تااااوفير أحااااد  األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة  -3

 الالزمة للمقرر.
 شراء مراجع حدي ة-4
لتاااادريب الطااااالب علااااى إعااااداد بناااا  أساااائلة للمقاااارر -5

 أنماط مختلفة للتقويم.



)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

1- 
2- 
3- 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي-1
2- 
3- 

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9
 و األسباب (

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب -1
 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاا  بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناا  أساائلة للمقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
  ييئل التدريس.كافي ألعضاء 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
 

شراء مراجع حديثة  
 للمكتبة  

وكالة الدراسات   مع بداية العام الدراسي 
العليا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  
الطالب على  

األنماط المختلفة  
 للتقويم.

عضو هيئة   قبل تدريس المقرر 
التدريس القائم  

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت   
كل ما للتعرف على 

 هو جديد 

عضو هيئة   مع بداية تدريس المقرر 
التدريس القائم  

مع   بالتدريس
 الطالب 



إستخدام برامج  ي   
زء تدريس الج

 العملي

عضو هيئة   
التدريس القائم  

 بالتدريس
زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة  
 لتدريس النظري   

 عميد الكلية    ي الخطة المستقبلية للكلية 

تو ير مكان مناسب   
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكلية  

 والجامعة

شئون المكان  إدارة  قبل تدريس المقرر 
 وعمادة الكلية

 د/ ياسمين إبراهيم بازيد المادة :   تاذ اس
 2019-2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 16نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 االقتصاد المنزلي  قسم:

 



 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 ولىاأل  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 متوفر       غير متوفر √ المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6
 استاذ واحد للمادة   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 304 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 296 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         5.12- 10د عد   %        94.88-294عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا     53.71از    تمم   12.83
 مقبول         3.71جيد         29.05

 -تدريس المقرر : – 2
خصائص  العمال  –العمل الفني   –مفهوم الفن  -1 تدريسهاالموضوعات التي تم  -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفني  –الفني 

 –تعريااال الةيماااة  -الفااان ومفهاااوم ال مااائل-2

 خصئص  الةيم ال مئلية.

أهمياة التااوو   –التاوو  الفنااي والاوو  الفنااي -3

 خصئص  التوو  الملبسى –التوو  الملبسى-الفني

 .الفنيةالمدارس  -4

 .تئبع المدارس الفنية-5

 العوامل     –الهدل من التصميم  –مفئهيم التصميم -6

 المؤثرة فى التصميم    -7

 أنواع التصميم -مراحل العملية التصميمية -8

 عنئصر التصميم.-9

 تئبع عنئصر التصميم.-10

 تئبع عنئصر التصميم.-11

 أسس التصميم.-12

 أسس التصميم.تئبع -13
  أسس التصميم. تئبع -14



% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 للمقرر

100% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 <60            60-84       √ >85 

 85< √        84-60           60>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي √محاضرات نظرية       √ والتعلمأساليب التعليم  -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                   
 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 نظري                  شفوي     √ طريقة تقويم الطالب  -
 عملي    √أعمال فصلية            √

 -المتاحة للتدريس :اإلمكانات  -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المراجع العلمية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ المستلزمات والخامات  -
عادد الهيئااة المعاونااة غياار كااافي لتاادريس  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الجانب التطبيقي.
عدم وجاود أمااكن كاةياة لتخازين مشااريع  -

 الطلبة.
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب زياااااادة عااااادد -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 العملي.
 زيادة تكليف المعيدين.-2
تااااوفير أحااااد  األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة  -3

 الالزمة للمقرر.
 شراء مراجع حدي ة-4
إعااااداد بناااا  أساااائلة للمقاااارر لتاااادريب الطااااالب علااااى -5

 أنماط مختلفة للتقويم.
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
1- 
2- 



3- 
ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8

 العام السابق
 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي-1
2- 
3- 

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9
 و األسباب (

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب -1
 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاا  بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناا  أساائلة للمقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
  كافي ألعضاء ييئل التدريس.

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام  -10
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
 

شراء مراجع حديثة  
 للمكتبة  

وكالة الدراسات   مع بداية العام الدراسي 
العليا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  
الطالب على  

األنماط المختلفة  
 للتقويم.

عضو هيئة   قبل تدريس المقرر 
التدريس القائم  

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت   
كل ما للتعرف على 

 هو جديد 

عضو هيئة   مع بداية تدريس المقرر 
التدريس القائم  

مع   بالتدريس
 الطالب 

عضو هيئة   إستخدام برامج  ي   



زء تدريس الج
 العملي

التدريس القائم  
 بالتدريس

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  
واألماكن المتاحة  
 لتدريس النظري   

 عميد الكلية    ي الخطة المستقبلية للكلية 

تو ير مكان مناسب   
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكلية  

 والجامعة

شئون المكان  إدارة  قبل تدريس المقرر 
 وعمادة الكلية

 د/ ياسمين إبراهيم بازيد المادة :   تاذ اس
 2020-2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 
 

 (2017-2016تقرير مقرر كيمياء عضوية وغير عضوية للعام الجامعي )

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

 (4عملى ) –( نظري  2 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكل بمعرفة مجلس القسم ظام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالن 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 382 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 365 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    %   84.93طالب        بنسبة:     310ناجح عدد:       نتيجة االمتحان  -

     :15.07طالب            بنسبة:    55راسب عدد %                

النسبببة الميويببة % للنبباجحين طبقببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
        :3.40ممتاز  % 

      :ً8.12جيد جدا  % 

          :20.16جيد  % 

       :49.48مقبول   % 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عن الكيمياء العضوية وغيبر العضبوية )المفبا يم األساسبية للكيميباء  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 العضوية.أنواع التفاعالت في المركبات  .2

الهيببببدروكربونات )األلكانببببات المشبببببعة والمشبببببعة الحلقيببببة( )تسببببميتها،  .3

 مصادر ا، استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

ت. الهيببببدروكربونات )األليكينببببات األوليفينببببات( )تسببببميتها، مصببببادر ا،  .4

 خواصها الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

لكانيببببات( )تسببببميتها، مصببببادر ا، خواصببببها ت. الهيببببدروكربونات ) األ .5

 الطبيعية والكيميائية(.

المركبات الهيدروكسيلية )الكحوالت األحادية األليفاتية( )تسميتها، الطبر   .6

 العامة للتحضير، خواصها الطبيعية والكيميائية، الكحول الميثلي(.

 ت. الكحوالت )الكحول االثيلي، الجلسرول( )التحضير، االستخدام(. .7

الكحبببوالت ثنائيبببة الهيدروكسبببيل )الجليكبببوالت( وعديبببدة الهيدروكسبببيل )  .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

األلد يبببدات وأمثلتهبببا )تسبببميتها، طريقبببة التحضبببير،  الخبببواص الطبيعيبببة  .9

 والكيميائية(.

ة الكيتونبببات وأمثلتهبببا )تسبببميتها، طريقبببة التحضبببير،  الخبببواص الطبيعيببب .10

 والكيميائية(.

 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطر  العامة لتحضير ا(. .11

√ 



 
األحمبباض أحاديببة الكربوكسببيل )تسببميتها، طريقببة التحضببير،  الخببواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

تنقيببة ميبباش المبباء )مصببادرش وأهببكالك، وتركيبببك، أ ميتببك لجسببم االنسببان،  .13

 الشرب(.

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لمببببا تبببببم تدريسببببك مبببببن المحتبببببوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتبوي  -

 المقرر 

<60       60- 84            >85 

مبببدي تغطيبببة االمتحبببان لموضبببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 فاالكتشا 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 افرة بدرجة محدودة    متو               الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 من أعضاء الهيية المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 ت إلتمام الجانب التطبيقي.عدم توافر األدوات والخاما -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %9276.  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 هراء مراجع حديثة للمكتبة . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -2

 معيدين المعينين في تخصص التغذية وعلوم األطعمة.زيادة عدد ال -3

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -4

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  -5

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -6

√ 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ √ 



 
لخااار يين مالحظااات الماارا عين ا -7

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

مااااا تاااام تنميااااذ  ماااان مقترحااااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

)مبا ما لم يتم تنميذ  من مقترحات  -9

  ي و األسباب (

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب عدم  -1

 ب كافي بالكلية ألعضاء  يية التدريس على وضع بنوك األسيلة.وجود تدري

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة. وذلك  -2

بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون 

 .تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب محدودية  -3

 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  -4

 المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاااااااااااااااالت 

 وير التط

 المسئول عن التنميذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  هراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة هراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسيلة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 األنماط المختلفة للتقويم.

قبل تدريس 

 لمقررا

عضو  يية التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشيون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 العلمي ووكالة الكلية لشيون التعليم والطالب القسم

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 النظري  

في الخطة 

 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

 اسم منسق المادة : أ.د. يحي عبد المنعم، د. فردوس عبدالمنعم عبد الهادي

 2017التاريخ :    /    /                     التوقيع :                        

 

 



 
 

 (2018-2017تقرير مقرر كيمياء عضوية وغير عضوية للعام الجامعي )

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

 (4عملى ) –( نظري  2 ) / الساعات المعتمدةعدد الوحدات  4

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 412 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 398 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    %   94.90طالب        بنسبة:      391ناجح عدد:      نتيجة االمتحان  -

    :5.10طالب            بنسبة:    21راسب عدد  %                

للنببباجحين طبقبببا النسببببة الميويبببة %  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
       :1.46ممتاز   % 

      :ً18.69جيد جدا  % 

        :41.99جيد    % 

      :32.77مقبول    % 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عن الكيمياء العضوية وغير العضوية )المفا يم األساسية للكيميباء  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تقسييم المركبات العضوية(.العضوية، 

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية. .2

الهيبببدروكربونات )األلكانبببات المشببببعة والمشببببعة الحلقيبببة( )تسبببميتها،  .3

 مصادر ا، استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

ت. الهيبببدروكربونات )األليكينبببات األوليفينبببات( )تسبببميتها، مصبببادر ا،  .4

 والكيميائية، ثنائي األليكنات(.خواصها الطبيعية 

ت. الهيببببدروكربونات ) األلكانيببببات( )تسببببميتها، مصببببادر ا، خواصببببها  .5

 الطبيعية والكيميائية(.

المركببببات الهيدروكسبببيلية )الكحبببوالت األحاديبببة األليفاتيبببة( )تسبببميتها،  .6

 الطر  العامة للتحضير، خواصها الطبيعية والكيميائية، الكحول الميثلي(.

 الكحوالت )الكحول االثيلي، الجلسرول( )التحضير، االستخدام(.ت.  .7

الكحببوالت ثنائيببة الهيدروكسببيل )الجليكببوالت( وعديببدة الهيدروكسببيل )  .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

األلد يببدات وأمثلتهببا )تسببميتها، طريقببة التحضببير،  الخببواص الطبيعيببة  .9

 والكيميائية(.

كيتونبببات وأمثلتهبببا )تسبببميتها، طريقبببة التحضبببير،  الخبببواص الطبيعيبببة ال .10

 والكيميائية(.

√ 



 
 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطر  العامة لتحضير ا(. .11

األحمبباض أحاديببة الكربوكسببيل )تسببميتها، طريقببة التحضببير،  الخببواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

المبباء )مصببادرش وأهببكالك، وتركيبببك، أ ميتببك لجسببم االنسببان، تنقيببة ميبباش  .13

 الشرب(.

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لما تم تدريسك من المحتبوي األساسبي  % -

 للمقرر

100% 

مببدي التببزام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 

<60       60- 84            >85 

مببببدي تغطيببببة االمتحببببان لموضبببببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 ستراتيجية البيان العمليإ 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 حدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة م  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة                   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لمعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.من أعضاء الهيية ا

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %4686.  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 هراء مراجع حديثة للمكتبة . (1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. إعداد بنك أسيلة للمقرر (2

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص التغذية وعلوم األطعمة. (3

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (4

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  (5

√ 

√ 

√ 
√ 

 

√ 

√ 

√ √ 



 
 المجاالت البيوكيميائية.

 ب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي.انتدا (6

مالحظااااات الماااارا عين الخااااار يين  -7

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنميذ  مان مقترحاات التطاوير  -8

 في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

)مبا ما لام ياتم تنمياذ  مان مقترحاات  -9

  ي و األسباب (

ب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدري (1

 عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء  يية التدريس على وضع بنوك األسيلة.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة.  (2

وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام على 

 تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام. أن يكون

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب  (3

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  (4

 ئية.المجاالت البيوكيميا

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاااااااااااااااااالت 

 التطوير 

 المسئول عن التنميذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  هراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة هراء الكتب بالقسم

ر إعداد بنك أسيلة للمقر

لتدريب الطالب على 

 األنماط المختلفة للتقويم.

قبل تدريس 

 المقرر

عضو  يية التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشيون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين 

في تخصص التغذية وعلوم 

 األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

داب من يقوم بتدريس انت

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشيون التعليم والطالب

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 النظري  

في الخطة 

 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

 وس عبدالمنعم عبد الهادياسم منسق المادة : أ.د. يحي عبد المنعم، د. فرد

 2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 



 
 

 (2019-2018تقرير مقرر كيمياء عضوية وغير عضوية للعام الدراسي )

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

 (4عملى ) –( نظري  2 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 293 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

عببببببببدد الطببببببببالب الببببببببذين أدوا  -

 االمتحان 

 طالب  277

    %4.78نسبة   14،  رسوب : عدد   % 95.22نسبة  277نجاح :عدد     نتيجة االمتحان  -

نسبة الميوية % للناجحين طبقا ال -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 : 0.341نسبة                       1عدد                   إمتياز%  

 : ً21.84نسبة                       64عدد                 يد دا% 

 : 25.26نسبة                      74عدد                      يد% 

 :  29.35نسبة                          86عدد               مقبول% 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمببة عببن الكيميبباء العضببوية وغيببر العضببوية )المفببا يم األساسببية للكيميبباء  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية. .2

لهيدروكربونات )األلكانات المشبعة والمشبعة الحلقية( )تسميتها، مصادر ا، ا .3

 استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

ت. الهيدروكربونات )األليكينات األوليفينات( )تسميتها، مصادر ا، خواصها  .4

 الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

يتها، مصبادر ا، خواصبها الطبيعيبة ت. الهيدروكربونات ) األلكانيبات( )تسبم .5

 والكيميائية(.

المركبببات الهيدروكسببيلية )الكحببوالت األحاديببة األليفاتيببة( )تسببميتها، الطببر   .6

 العامة للتحضير، خواصها الطبيعية والكيميائية، الكحول الميثلي(.

 ت. الكحوالت )الكحول االثيلي، الجلسرول( )التحضير، االستخدام(. .7

ثنائيببببة الهيدروكسببببيل )الجليكببببوالت( وعديببببدة الهيدروكسببببيل ) الكحببببوالت  .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

األلد يببببدات وأمثلتهببببا )تسببببميتها، طريقببببة التحضببببير،  الخببببواص الطبيعيببببة  .9

 والكيميائية(.

الكيتونببببات وأمثلتهببببا )تسببببميتها، طريقببببة التحضببببير،  الخببببواص الطبيعيببببة  .10

 (.والكيميائية

 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطر  العامة لتحضير ا(. .11

√ 



 
األحمببباض أحاديبببة الكربوكسبببيل )تسبببميتها، طريقبببة التحضبببير،  الخبببواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

المببباء )مصبببادرش وأهبببكالك، وتركيببببك، أ ميتبببك لجسبببم االنسبببان، تنقيبببة ميببباش  .13

 شرب(.ال

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لمبببا تبببم تدريسبببك مبببن المحتبببوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

مببدي تغطيببة االمتحببان لموضببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 دودة    متوافرة بدرجة مح               الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 أعضاء الهيية المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 نب التطبيقي.عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجا -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %87.5  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 هراء مراجع حديثة للمكتبة . (1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. (2

 ن في تخصص التغذية وعلوم األطعمة.زيادة عدد المعيدين المعيني (3

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (4

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  (5

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. (6

 ال ينطبقمالحظاااااااااااااات المااااااااااااارا عين  -7

√ 

√ 

√ 

√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 



 
 جدت ()إن والخار يين 

ماااا تااام تنمياااذ  مااان مقترحاااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

ما لام ياتم تنمياذ  مان مقترحاات  -9

 )ما  ي و األسباب (

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب عدم  (1

 ألعضاء  يية التدريس على وضع بنوك األسيلة. وجود تدريب كافي بالكلية

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة. وذلك  (2

بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون 

 تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام.

مدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب محدودية زيادة عدد ال (3

 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  (4

 المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاااااااااااااالت 

 التطوير 

توقياااااااااااااااااااات  طويرتوصيف الت

 التطوير 

 المسئول عن التنميذ

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

هراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة هراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسيلة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 األنماط المختلفة للتقويم.

قبل تدريس 

 المقرر

التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشيون التعليم  عضو  يية

 والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية 

الخطة 

الخمسية 

 القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 الكلية لشيون التعليم والطالب القسم العلمي ووكالة

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 النظري  

في الخطة 

المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 اسم منسق المادة : أ.د. يحي عبد المنعم.

 التوقيع :                                            

 2018/6/24ة بتاريخ: تم اإلعتماد بمجلس الكلي

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 (2020-2019تقرير مقرر كيمياء عضوية وغير عضوية للعام الدراسي )

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

 (4عملى ) –( نظري  2 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 304 دد الطالب الملتحقين بالمقررع -

عببببببببدد الطببببببببالب الببببببببذين أدوا  -

 االمتحان 

 طالب 304

    %3.04نسبة   17،  رسوب : عدد   % 96.96نسبة 287نجاح :عدد     نتيجة االمتحان  -

النسبة الميوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 : 0.006نسبة                       2عدد                   إمتياز%  

 : ً4  نسبة                       13عدد                 يد دا% 

 16نسبة                      48عدد                     : مرتمع  يد% 

 :  78نسبة                          224عدد               مقبول% 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمببة عببن الكيميبباء العضببوية وغيببر العضببوية )المفببا يم األساسببية للكيميبباء  .1 التي تم تدريسهاالموضوعات  -

 العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية. .2

الهيدروكربونات )األلكانات المشبعة والمشبعة الحلقية( )تسميتها، مصادر ا،  .3

 يميائية لها(.استخدامها، الخواص الك

ت. الهيدروكربونات )األليكينات األوليفينات( )تسميتها، مصادر ا، خواصها  .4

 الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

ت. الهيدروكربونات ) األلكانيبات( )تسبميتها، مصبادر ا، خواصبها الطبيعيبة  .5

 والكيميائية(.

ألليفاتيببة( )تسببميتها، الطببر  المركبببات الهيدروكسببيلية )الكحببوالت األحاديببة ا .6

 العامة للتحضير، خواصها الطبيعية والكيميائية، الكحول الميثلي(.

 ت. الكحوالت )الكحول االثيلي، الجلسرول( )التحضير، االستخدام(. .7

الكحببببوالت ثنائيببببة الهيدروكسببببيل )الجليكببببوالت( وعديببببدة الهيدروكسببببيل )  .8

 يميائية(.تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والك

األلد يببببدات وأمثلتهببببا )تسببببميتها، طريقببببة التحضببببير،  الخببببواص الطبيعيببببة  .9

√ 



 
 والكيميائية(.

الكيتونببببات وأمثلتهببببا )تسببببميتها، طريقببببة التحضببببير،  الخببببواص الطبيعيببببة  .10

 والكيميائية(.

 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطر  العامة لتحضير ا(. .11

يل )تسبببميتها، طريقبببة التحضبببير،  الخبببواص األحمببباض أحاديبببة الكربوكسببب .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

المببباء )مصبببادرش وأهبببكالك، وتركيببببك، أ ميتبببك لجسبببم االنسبببان، تنقيبببة ميببباش  .13

 الشرب(.

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لمبببا تبببم تدريسبببك مبببن المحتبببوي  % -

 ي للمقرراألساس

100% 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

مببدي تغطيببة االمتحببان لموضببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

 على المشروعات.      إستراتيجية التعلم القائم 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 عملي      أعمال فصلية         

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة                   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

عدم توافر العدد الكافي من من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -ود إدارية وتنظيمية:قي -4

 أعضاء الهيية المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %87.5  -للمقرر: نتيجة تقويم الطالب -5

 هراء مراجع حديثة للمكتبة . (7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. (8

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص التغذية وعلوم األطعمة. (9

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (10

√ 

√ 



 
تفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في عقد ا (11

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. (12

مالحظاااااااااااااات المااااااااااااارا عين  -7

 )إن وجدت (الخار يين 

 ال ينطبق

ماااا تااام تنمياااذ  مااان مقترحاااات  -8

 التطوير في العام السابق
 جانب التطبيقي.انتداب عدد كاف لتدريس ال 

ما لام ياتم تنمياذ  مان مقترحاات  -9

 )ما  ي و األسباب (

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب عدم  (5

 وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء  يية التدريس على وضع بنوك األسيلة.

وعلوم األطعمة. وذلك  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية (6

بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون 

 تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام.

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب محدودية  (7

 ام. األماكن وزيادة أعداد الطالب كل ع

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في  (8

 المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاااااااااااااالت 

 التطوير 

توقياااااااااااااااااااات  توصيف التطوير

 التطوير 

 المسئول عن التنميذ

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

هراء مراجع حديثة 

  للمكتبة

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة هراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسيلة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 األنماط المختلفة للتقويم.

قبل تدريس 

 المقرر

عضو  يية التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشيون التعليم 

 والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

في تخصص  المعينين

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية 

الخطة 

الخمسية 

 القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشيون التعليم والطالب

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 نظري  ال

في الخطة 

المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 .عزة زهيراسم منسق المادة : أ.د. 

 التوقيع :                                            

 /     /تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 6106/6102 حقزيز هقزر دراسي

  

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 هعلٌهبث أسبسيت : –أ 

  يجبدئ انتزثٍخ اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

  األونىانفزلخ  انفزلخ / انًظتىي 3

 ( َظزي + )  /  ( عًهً  2)      / انظبعبد انًعتًذح عذد انىحذاد 4

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ( غٍز يتىفز)( يتىفز    ) َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

 ٌبطز يًٍىٌ عجبصد/  أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 بث هخخصصت :هعلٌه –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 1337 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 1264 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

 (     86(        % )1387َبجح: عذد ) َتٍجخ االيتحبٌ  -

 ( 14(         %  )177راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 نهتمذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍهب

 ( جٍذ جذا12.33( يًتبس     )8.56)

 ( يمجىل58.41( جٍذ      )23.7)

 -حذريس الوقزر : – 6

 %133 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي  -

 األطبطً نهًمزر
 عذد السبعبث     هحخٌٍ الوقزر

 4 الخزبيت هنظٌر عبم

 2 ًظبئف الخزبيت

 4 هينت الخعلين

 4 نظووً : هبزراحو ًأبعبدهإعذاد الوعلن

طبيعت الخزبيت ًاحجبىبحيب العبهت هن هنظٌر 

 إسالهَ

4 

 4 األسزة ًدًرىب الخزبٌٍ هن هنظٌر إسالهَ

 4 حعلين الوزأة هن هنظٌر إسالهَ

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <63    )      (63-84 

 ( > )85 

يتحبٌ نًىضىعبد يذي تغطٍخ اال -

 انًمزر

 )      ( <63    )      (63-84 

   (> )85 

 تذرٌت عًهً يحبضزاد َظزٌخ )      ( () أطبنٍت انتعهٍى وانتعهى -



 

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

اطبنٍت  –األعًبل انفصهٍخ )تذكز( :   عًم اثحبث عٍ طزق انتذرٌض 

 انتعهٍى وانتعهى 

 %      )      ( شفىي83( َظزي  )   تمىٌى انطالة طزٌمخ -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 23 )       (    % 

 -اإلهكبنبث الوخبحت للخذريس : -3

 ( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح )( غٍز يتىافزح) انًزاجع انعهًٍخ -

 يتىافزح ( يتىافزح ثذرجخ يحذودح  )( غٍز)( يتىافزح ) انىطبئم انًعٍُخ-

 (غٍز يتىافزح)( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح) انًظتهشيبد وانخبيبد -

   -قيٌد إداريت ًحنظيويت: -4

 %79.31  -نخيجت حقٌين الطالة للوقزر: -5

  -1 -هقخزحبث ححسين الوقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ هالحظبث الوزاجعين الخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

هن هقخزحبث الخطٌيز  هب حن حنفيذه -8

 في العبم السببق

1-  

2-  

3-  

)يب هب لن يخن حنفيذه هن هقخزحبث  -9

 هً واألطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطت الخطٌيز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئٌل عن الخنفيذ حٌقيج الخطٌيز حٌصيف الخطٌيز هجبالث الخطٌيز

شزاء يزاجع  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 حذٌثخ نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  جم تذرٌض انًمزر ل

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ   لجم تذرٌض انًمزر

 تذرٌض انًمزر

 ٌبطز يًٍىٌ عجبصاطى يُظك انًبدح: د / 



 

 6102/6108 حقزيز هقزر دراسي

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 هعلٌهبث أسبسيت : –أ 

  يجبدئ انتزثٍخ اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

  األونىانفزلخ  انفزلخ / انًظتىي 3

 ( َظزي + )  /  ( عًهً  2)      عذد انىحذاد / انظبعبد انًعتًذح 4

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ( غٍز يتىفز)( يتىفز    ) َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

 جبصٌبطز يًٍىٌ عد/  أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 هعلٌهبث هخخصصت: –ة 

 -اإلحصبئيبث: – 0

 1423 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 1365 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

 َتٍجخ االيتحبٌ  -
 (     7.47(        % )1099َبجح: عذد )

 ( 19.49(         %  )266راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب نهتمذٌزاد  -

 نحبصهٍٍ عهٍهبا

 ( جٍذ جذا8.06( يًتبس     )7.47)

 ( يمجىل49.08( جٍذ      )15.9)

 -حذريس الوقزر : – 6

 %133 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد السبعبث     هحخٌٍ الوقزر

 4 الخزبيت هنظٌر عبم

 2 ًظبئف الخزبيت

 4 هينت الخعلين

 4 نظووً إعذاد الوعلن: هبزراحو ًأبعبده

طبيعت الخزبيت ًاحجبىبحيب العبهت هن هنظٌر 

 إسالهَ

4 

 4 األسزة ًدًرىب الخزبٌٍ هن هنظٌر إسالهَ

 4 حعلين الوزأة هن هنظٌر إسالهَ

 
 84-63)      (    63> )      (  يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي انًمزر  -

 ( > )85 

 84-63)      (    63> )      (  يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد انًمزر -

   (> )85 

 تذرٌت عًهً يحبضزاد َظزٌخ )      ( () أطبنٍت انتعهٍى وانتعهى -

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

 –األعًبل انفصهٍخ )تذكز( :   عًم اثحبث عٍ طزق انتذرٌض 



 

 اطبنٍت انتعهٍى وانتعهى 

 %      )      ( شفىي83( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 23 )       (    % 

 -اإلهكبنبث الوخبحت للخذريس: -3

 خ يحذودح )( غٍز يتىافزح( يتىافزح )( يتىافزح ثذرج) انًزاجع انعهًٍخ -

 ( يتىافزح ثذرجخ يحذودح  )( غٍز يتىافزح)( يتىافزح ) انىطبئم انًعٍُخ-

 (غٍز يتىافزح)( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح) انًظتهشيبد وانخبيبد -

   -قيٌد إداريت ًحنظيويت: -4

 %84.23  -نخيجت حقٌين الطالة للوقزر: -5

  -1 -قزر:هقخزحبث ححسين الو -6

2- 

3- 

)إٌ وجذد هالحظبث الوزاجعين الخبرجيين  -2

) 

1- 

2- 

3- 

هب حن حنفيذه هن هقخزحبث الخطٌيز في العبم  -8

 السببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً هب لن يخن حنفيذه هن هقخزحبث  -9

 واألطجبة(

1- 

2- 

3- 

 -خطت الخطٌيز للوقزر للعبم القبدم: -01

 الوسئٌل عن الخنفيذ حٌقيج الخطٌيز يزحٌصيف الخطٌ هجبالث الخطٌيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ نهًمزر  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نتذرٌت انطالة عهى 

 األًَبط انًختهفخ نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ   لجم تذرٌض انًمزر

 تذرٌض انًمزر

 ٌبطز يًٍىٌ عجبصى يُظك انًبدح: د / اط

 2318انتىلٍع:                                            انتبرٌخ :    /    /

 

 



 

 6108/6109 حقزيز هقزر دراسي

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 هعلٌهبث أسبسيت : –أ 

  يجبدئ انتزثٍخ انًمزر اطى 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

  األونىانفزلخ  انفزلخ / انًظتىي 3

 ( َظزي + )  /  ( عًهً  2)      عذد انىحذاد / انظبعبد انًعتًذح 4

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ( غٍز يتىفز)( يتىفز    ) َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليتحبٌ 6

 1 انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض عذد 7

 ٌبطز يًٍىٌ عجبصد/  أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 هعلٌهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 1488 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 1352 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

     ( 94.86(        % )1347َبجح: عذد ) َتٍجخ االيتحبٌ  -

 ( 5.14(         %  )5راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 نهتمذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍهب

 ( جٍذ جذا258( يًتبس     )261)

 ( يمجىل477( جٍذ      )351)

 -حذريس الوقزر : – 6

 %133 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي  -

 األطبطً نهًمزر
 عذد السبعبث     ٌٍ الوقزرهحخ

 4 الخزبيت هنظٌر عبم

 2 ًظبئف الخزبيت

 4 هينت الخعلين

 4 نظووً إعذاد الوعلن: هبزراحو ًأبعبده

طبيعت الخزبيت ًاحجبىبحيب العبهت هن هنظٌر 

 إسالهَ

4 

 4 األسزة ًدًرىب الخزبٌٍ هن هنظٌر إسالهَ

 4 حعلين الوزأة هن هنظٌر إسالهَ

 
او انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي يذي انتش -

 انًمزر 

 )      ( <63    )      (63-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <63    )      (63-84 

   (> )85 

 تذرٌت عًهً يحبضزاد َظزٌخ )      ( () أطبنٍت انتعهٍى وانتعهى -

 فصهٍخ ( أَشطخدراطخ حبنخ       )  )     (

اطبنٍت  –األعًبل انفصهٍخ )تذكز( :   عًم اثحبث عٍ طزق انتذرٌض 



 

 انتعهٍى وانتعهى 

 %      )      ( شفىي83( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 23 )       (    % 

 -اإلهكبنبث الوخبحت للخذريس : -3

 فزح ثذرجخ يحذودح )( غٍز يتىافزح( يتىافزح )( يتىا) انًزاجع انعهًٍخ -

 ( يتىافزح ثذرجخ يحذودح  )( غٍز يتىافزح)( يتىافزح ) انىطبئم انًعٍُخ-

 (غٍز يتىافزح)( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح) انًظتهشيبد وانخبيبد -

   -قيٌد إداريت ًحنظيويت: -4

 %92.43  -نخيجت حقٌين الطالة للوقزر: -5

  -1 -حسين الوقزر :هقخزحبث ح -6

2- 

3- 

)إٌ هالحظبث الوزاجعين الخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

هب حن حنفيذه هن هقخزحبث الخطٌيز  -8

 في العبم السببق

1-  

2-  

3-  

)يب هب لن يخن حنفيذه هن هقخزحبث  -9

 هً واألطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطت الخطٌيز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئٌل عن الخنفيذ حٌقيج الخطٌيز حٌصيف الخطٌيز هجبالث الخطٌيز

شزاء يزاجع  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 حذٌثخ نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ   لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر تذرٌض

 ٌبطز يًٍىٌ عجبصاطى يُظك انًبدح: د / 

 انتىلٍع :                                            



 

 

 

 



 

 دراسي  توصيف مقرر
 اقتصاد منزلي(  –الفصل الثانى –الفرقة األولى  – أجهزة وأدوات منزلية) 

 بيانات المقرر   -1

   األول :الفرقة/المستوى       أجهزة وأدوات منزليةأسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة (2( ساعة        عملي ) 2( نظري )14عدد الوحدات الدراسية ) اقتصاد منزلي التخصص: 

 

بففملاداا ااسمسففلت التفف  نهففاأل واتففم اااةا  ةاا تفف    التعريفف *  ف المقرر اهدأ -2
 .ةالعاميت بتم  ةكلفلت التعمول وعتم الاا للت ةخداص كاًل واتم

* الاعرفلت بماسف  الدا فم وراتمنتفم تافت اختلفما ةافراز اا تف   
 ةاااةا  الاا للت.

رق لفففففففت ةاوا تتفففففففم ة فففففففلفففففففالاةا  الاا ل اانفففففففدا * التعففففففر  ت ففففففف  
  استختاوتم .

الاداكبففففففت *الاعرفلففففففت بنوففففففتا  نففففففدا  اااةا  ةاا تفففففف   الاا للففففففت 
وفففأل تافففل كتفففملدد  د ففف   وفففتا  ل تطفففداا  التلادلد لفففت ال ت  فففت

 .ااندا 
 الاا للت اللب ر  ةالهغ ر   اا ت  بعض  و  ت ل * اااست

لع الفففت * اسفففتختاأل اااةا  الاا للفففت ةالعاميفففت بتفففم  ب فففًم ل سففف  ا
 لذلك.

 الا را اااستتم . اا ت  * تال ةس  ت نع لالت ت   
 ربمز الت  نستت لتم اا ت   الاا للت ةنل فتتم. * وسمب كالت اللت

 -ف  نتميت الا را يكدن الطملم قمااا ت  :     المستهدف من تدريس المقرر :   -3



 

  

   المعلومات والمفاهيم -أ   

اا تفففففف   صفففففامتت فففففف    نسفففففتختأل لافففففداا التففففففا  وففففف  كر فففففذ  -1- 
  .غطلتوداا اإل مفت ةالتالاداا العمزلت ة ة  ةاااةا  الاا للت

الاففداا ااسمسففلت التفف  نهففاأل واتففم اااةا  ةاا تفف    ي ففتا  -2- 
 الاا للت ةخداص كاًل واتم.

الطففففففرق الهفففففف ل ت زسففففففتختاأل اا تفففففف   ةاااةا   شففففففر ي -3-  
 تتم .نةص بم يت بتمةكلفلت العام اللب ر   الاا للت

المنةليز  البييزر  لاليزةير  لةبزر    األجهزة يتعرف على  -4- 

 . عملها 
اااةا  ةاا تفف   الاا للففت الدا ففم  نففدا  يكتففم قمةاففت بففنو   -5- 

وسففففم وكففففمن  الهففففغ ر  ةاللب ففففر    ندافروففففم ففففف  الاافففف   العهففففر  
 ةغرض استختاوتم.  

ت فففت ربمةلففت الاخ ن الاهففط  م  اللت د فف  ازخففتال  بفف -6-  
 زستفما  واتم. ة رق ا

 اللتربففففففففمز  -ل  تفففففففف    الغففففففففمز تيشففففففففر  ال ففففففففد  الا ركفففففففف -7- 
 ةوهط  م  اللتربمز .

 المهارات الذهنية   -ب   
             

يخطففففر لشففففراز اا تفففف   ةاااةا  الاا للففففت ةف ففففًم لاعففففم  ر  -1-ب 
 ت الت ص ل ت.

   تففم اا تفففينخففذ ففف  ازتتبفففما  بلعففت الاففداا الاهفففاأل وا -2-ب 
ت ةاإل فففمفت ل اعفففمان ةل ا فففلم  ةا  الاا للففت ةوفففداا التغطلفففةااا 

 تاوتم.تات استخ
الاا للففففت ةكلفلففففت  ةاا تفففف   اااةا   ففففرق اسففففتختاأل يعففففر   3-ب 

 العاميت بتم ةصلمنتتم .
 دظففم وع دومنفف  تففن ازوتلم ففم  الدا ففم وراتتتففم تاففت  -4-ب 

 ة غ ففففففر تربمةلففففففت اسفففففتختاأل اا تفففففف   ةاااةا  الاا للففففففت سفففففداز الل
 للتربلت.ا

 ر الاا للفففت الهفففغ  اا تففف  الاخت ففففت وفففن  اانفففدا يعفففر   – 5-ب 
 ةاللب ر  ةكلفلت العاميت بتم ةفلر  تا تم .

يجت ال  د  لفبعض الاشفكال  التف  ندا تف  تافت اسفتختأل   -6-ب 
 اااةا    ةاا ت   الاا للت بجالأل  نداتتم.  

ت ةنفني ر الطمقف  وفن بفمةكتر يقل  نل فت وم يسفتت ل   تفمز   -7-ب 
 ذلك ت   اقتهمايم  ااسر  



 

 المهارات العملية الحرفية  -جـ       
              

اا تففففف   ةاااةا  الاا للفففففت بفففففملطرق ااسفففففط  ة يسفففففتختأل  -1- فففففف
ةالاسفففتختوت فففف   الهففف ل ت ة ب فففًم لافففد  الخموفففت الاهفففاعت واتفففم

 . ة الع   التغطلت
ل ت  ففففت لتففففدف ر للففففت االاا  لففففت لد يسففففتختأل الت الففففم  التلاد  -2- ففففف

 الدقت ةالجتت الابذة  ف   ااز ااتام  الاا للت.
الاا للففففففت اللب ففففففر   ةاا تفففففف  يشففففففر  الترك ففففففم  لففففففالاةا   -3- ففففففف

 ةالهغ ر  ةكلفلت استختاوتم .
يطبففا الاعفم  ر الهفف ل ت تافت اختلففما ةاسفتختاأل اا تفف    -4- فف

 ةاااةا  الاا للت ةصلمنتتم ةالعاميت بتم.
اا للفففففت اللب فففففر  ال ل  تففففف  الاخت ففففففت  اانفففففدا بففففف ن يا ففففف   -5- فففففف

 .فلر  تا تم ةكلفلت العاميت بتم ة  ةالهغ ر  
ي سفففففم كالفففففت اللتربفففففمز التففففف  يسفففففتت لتم  تفففففمز وا لففففف   -6- فففففف

 ةنل فتتم الامايت.
 



 

                                 ات العامـة والمنقولة المهار   -د  

الت الففم  وففتا ر  ت فف   وففم  ل تعففيسففتختأل اففبكت الاع د  -1-ا 
 التلادلد لت الاا للت ال ت  ت لالستفما  بتم.

يعافففففل  فففففان فريفففففا لاشفففففر الفففففدت  بففففف ن ااففففففراا بنوالفففففت  -2-ا 
لاا للفت التلادلد لم الاا للت ال ت  ت ف  افأل وستدى  ااز ااتام  ا

 ةندف ر الدقت ةالجتت الابذة  بتم.
ا  تا اااة   ت فف   وففيظتففر وتففماا  الففتع   الففذان  ل تعففر  -3-ا 

 ةوفداا التغطلففت ةاز ففمفت ةالافداا الاهففاعت واتففم ةاا تف   الاا للففت
 .  ةوداا الع  

 ةاااةا   اا تف  : يعال ةس  ت  نع لالت وأل وجادتتفت تفن   4-ا 
 ااستم . الت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 محتوى المقـرر   -4
 

 

تفففففففففففففففففففففتا  و تدى الا را
 السمتم  

 ازسبد 

  نسفففتختأل فففف  اا تففف   التففف افففداا   الن سفففل-1
 ةاااةا  الاا للت.

2 1 

الاداا ااسمسلت الت  نستختأل ف  نهالأل -2
 اا ت   ةاااةا  الاا للت ةخداص كل وا .

4 2 

 
كففل الاففداا ااسمسففل  ةكلفلففت التعموففل وففأل -3

 واتمةالعامي  بتم.
4 3 

الاففداا التفف  نسففتختأل ففف  نغطلففت بعففض  -4
اومنتم م  اسففففففتخت مفت إل تففففففالاعففففففمان  ة اإل فففففف

 ةخداصتم ةالعاميت بتم.
4 4 

الاففففففففداا التفففففففف  نسففففففففتعال ففففففففف  نغطلففففففففت  –5
 ةالاام ت  نداتتم ةالعامي  بتم.   ااا لم

4 5 

 - نداتتفففففففم  -الافففففففداا العمزلففففففف  نعريفتفففففففم -6
 ي  بتم.العام -خداصتم 

4 6 

 –ال فففد  الا ركفففت ل  تففف    اللتربفففمز  -7
 الغمز .  

4 7 

ةكفففففففففمز  اا تفففففففف    تللتربمةلففففففففالطمقففففففففت ا -8
الاا للت   الاهفط  م  اللتربمةلفت ةوفتلدلتم 
ةكلفلففت ازسففتفما  بتففم تاففت اسففتختاأل اا تفف   

 ل جتمز . توسمب كالت الطمقت الالزو –

4 8 

ربلففففت التطبل فففف  : وففففل بعففففض الاسففففمةل اللت
وسففففمب كالففففت الطمقففففت التفففف  ند فففف  كلفلففففت 

 .ل جتمز  تالالزو

  

 9 4 الغمز ةاستختاومن -9

الا ففففمو الدا ففففم وراتمنتففففم تاففففت اختلففففما -10
 10 4 ةارازاا ت   الاا لل .



 

 نففففففدا  اا تفففففف   الاا للففففففت اللتربمةلففففففت  -11 
العاميففففت بتففففم   -اسففففتختاومنتم  - ن سففففلامنتم 

 للل واتم ةتال بعض الهلمنم  البسلطت 
اا تف     التد فل  بملبلفمن العا ف التطبل   :

ت ةالعامي  ستختاوتمةاااةا  الاا للت ةكلفلت ا
 . بتم

4 11 

اا تففففففف   الاا للفففففففت اللتربمةلفففففففت كب فففففففر   -12
ال ج  ةاةاوم ف  ندف ر الدقفت ةالجتفت لفت  

اللتربلففففت الغسففففملت  –  ال ال ففففت ابففففت الاافففف  
 ازةندومنلكلت  

تافففففل  لدوفففففم  وراايفففففت تففففففن  التطبل ففففف  : 
 الا را اااستتم .    اا ت  
تافففففففل بعفففففففض الاافففففففماد الاجسفففففففات  -

 للت.ا  لبعض اا ت   الا

4 12 

اا تففففف   الاا للفففففت اللتربمةلفففففت صفففففغ ر   -13
: و ففففففل   تفففففف   نعاففففففل بملتسففففففخ ن   ال جفففففف  
 الادقت   -  الاكدا  

 
تال لدوم  وراايت ةتمايت تفن  التطبل   :

 الا را اااستتم  اا ت  
تال كتملدد اوتا  نفدا  اا تف     -

 .للت ةاااةا  الاا  

4 13 

مةلفففففت صفففففغ ر  اا تففففف   الاا للفففففت اللترب -14
افففل بفففملادندا : الاكاسفففت  نع   تففف     ال جففف 

 و الاا ل   الخال -
 تال لدوم   التطبل  :

بلففففففمن تا فففففف  زسففففففتختاأل اا تفففففف     -
 الاا للت ةصلمنتتم ةالعامي  بتم.

4 14 

  56 إ امل  تتا السمتم  



 

 أساليب التعليم والتعلم  -5
 

   وطدا و م ر  -
 بلمن تا   -
  نشطت  -
  للتةا بم  وا -
 نع   ذان  -
 

للطالب   -6 والتعلم  التعليم  أساليب 
 ى االحتياجات الخاصةذو 

 ال ينطبق 

 :تقويم الطـالب -7

 األساليب المستخدمة:  -أ

 قلمس وتماا  التذكر ةاإلبتا .ل امتحان أخر الفصل: -

 طب ا لقلمس وتماا  الااماست ةالت امتحان التطبيقي: -
 .ةالاتماا  الفالت ةال رفلت   
ــ - ــل:ان نامتحـ ــل الفصـ س الا فففتا  ت ففف  الترك ففف  ةفتففف  لقلفففم صـ

 الخ فلم  الع الت.الجدانم ة 

لقلففمس وتففماا  وففل الاشففك ت ةن ففتي  البلمنففم  : أعمــال الفصــل -
 ةالاامقشت ةقلمس الا تا  ت   العال ف   امتت

     التوقيت: -ب
 سبد  الخمو  تشر اا الفهل:   خراوت من  1الت  ل  
 تشر بد  ال ملث  : ااسالتطبل  اوت من  2الت  ل  
 بد  السماس اوت من نهم الفهل: ااس 3الت  ل  

 ااسبد  الخمو  ةالعمار :  تام  الفهل 2الت  ل   

 :توزيع الدرجات -جـ

 

 % 60اا ت     60               الفهل  خراوت من 
 %20اا ت     20                   التطبل   اوت من 

 %10اا م     10             اوت من نهم الفهل
 % 10م    اا  10                    تام  الفهل   

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

                          مذكرات -أ 

 
الاا للت  ةاااةا   اا ت    الادعلت   موعت    وذكر   التربلت  ك لت 

 الاادفلت. 

بعت  ت   الاا للت  الط : اااةا  ةاا2009كدير كد ك          زمة كتب مل -ب
ال مور . التمسعت  تمل  اللتم   

 : اإلااا  الع الففففففت لففففففف اةا  1994م سفففففف لامن  بففففففد  ملففففففم  وتفففففف
 ورك  التلتم ل طبمتت.  1ةاا ت   الاا للت  و



 

 –  : صففففلمنت ة صففففال  اا تفففف   الاا للففففت 1999نب ففففل ازق   كتب مقترحة  -جـ
 ا ندبما ل طبمتت   ال مور  .اا

منت ة صفففال  اا تففف     : صففل1992لعفففمور   فففماةق و افففت ا
 ال ملث .الاا للت   الج ز 

  : اااسفففففت بعفففففض اا تففففف   1995فم افففففت الابديفففففت إبفففففرا ل   
الاا للففت  الاعاففر  ةتداوففل إقبففم  ااسففر  الاهففريت ال  ففريت   

 – اسفففففملت اكتفففففداا  غ فففففر واشفففففدا    ك لفففففت ازقتهفففففما الاا لففففف 
  موعت و دان.

ت الارف فففففت اللت بفففففم  اإلاافففففماي   :2000افففففرين  فففففال  و ففففففد   
ختاوتم ت   العار ازقتهما  ل جتمز  بما ت   الاا للت ة ير است

 موعفففت  اسفففملت وم سفففت ر غ فففر واشفففدا   ك لفففت ازقتهفففما الاا لففف  
 الاادفلت

 ـــ ـــــــــ                     دوريات علمية أو نشرات... الخ  –د 

 سعيد مناع أ.د/: رئيس القسم                               علي عثمان   /: دقررأستاذ الم 
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 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

 ( ػ2ًٍّ( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌىحذاخ / اٌساػاخ اٌّؼتّذج 4

 اٌمسُتشىًٍ ِجٍس  إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 382 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 345 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 %                       ػذد              ػذد       %                         ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة       83.24    318 ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ دثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا   8.37 ِّتاص      

 جٍذ                    ِمثىي 

 -جذريس المقرر : – 2

أسبببس االسبببىاْ و اٌّشافبببك إٌّضٌٍبببح األساسبببٍح اٌبببالصَ  -1 اٌّىضىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -
 تىافشها فً اٌّسىٓ.  

أٔىاع اٌثٍةبح. واٌؼىاِبً اٌتبً ٌجبة ِشاػاتهبا ػٕبذ اختٍباس  -2
 إٌّطمح اٌسىٍٕح.

 أٔىاع االسىاْ فً جّهىسٌح ِظش اٌؼشتٍح. -3
ِشاػاتهببا ػٕببذ تظببٍُّ اٌّثببأً اٌمىاػببذ اٌؼاِببح اٌىاجببة  -4

 –االجتّاػٍببببح  –اٌّؼّاسٌببببح  -اٌثٍةٍببببح –اٌسببببىٍٕح ) اٌذٌٍٕببببح 
 االلتظادٌح(.

 –اٌؼٕاطببببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظببببٍُّ ) اٌّىلببببغ  -5
ووسببببائً  –اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح 

 االتظاي(.
 اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح. -6
 الحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ. ا -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -8
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 
 اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -10
أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً  -11

 اٌّسىٓ اٌظحً.
ٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسبىٓ اٌظبحً أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕى -12

 وِشافمه,   
 دشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13 
دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼببب   -14

 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

% ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -  100%  

ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -  <60       60-84         >85√  

ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىضىػاخ اٌّمشس -  <60       60-84         >85√  

أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ - تذسٌة ػًٍّ     √ِحاضشاخ ٔظشٌح      √   

√ 

64 

21.2

0 
38.48 

16.75 

15.18 



 
دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√  

 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

دشٌمح تمىٌُ اٌطالب - شفىي √ٔظشي                       √   

ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح              

-اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح - ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌىسائً اٌّؼٍٕح- ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ - ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

 ال ٌىجذ. -  -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 %79.6             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -1 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

اٌطالب ػٍى األّٔاد إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة  -2

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

 صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي. -3

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -4

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -5

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

الحطااوير  ااي العااب   مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -1

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -2

)ِبببا هبببً و ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاد  -1

اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 اٌتذسٌس ػٍى وضغ تٕىن األسةٍحألػضاء هٍةح 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -2

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض 

 اٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس -3

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

اٌؼٍٍا وٌجٕح وواٌح اٌذساساخ 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاد اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػضى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب



 
صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 د/ ٔهاد سطاص أ.َ. اسُ ِٕسك اٌّادج : 

 2017-2016اٌتىلٍغ :                                            اٌتاسٌخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

 ( ػ2ًٍّ( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌىحذاخ / اٌساػاخ اٌّؼتّذج 4

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 386 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

  ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %                             ػذد       %                         ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة          88.83     366ٔاجح   

دثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها
18.69جٍذ جذا          25ِّتاص     

24.67ِمثىي     34.78جٍذ     

 -جذريس المقرر : – 2

أسبببس االسبببىاْ و اٌّشافبببك إٌّضٌٍبببح األساسبببٍح اٌبببالصَ  -1 اٌّىضىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -
 تىافشها فً اٌّسىٓ.  

ػٕبذ اختٍباس أٔىاع اٌثٍةبح. واٌؼىاِبً اٌتبً ٌجبة ِشاػاتهبا  -2
 إٌّطمح اٌسىٍٕح.

 أٔىاع االسىاْ فً جّهىسٌح ِظش اٌؼشتٍح. -3
اٌمىاػببذ اٌؼاِببح اٌىاجببة ِشاػاتهببا ػٕببذ تظببٍُّ اٌّثببأً  -4

 –االجتّاػٍببببح  –اٌّؼّاسٌببببح  -اٌثٍةٍببببح –اٌسببببىٍٕح ) اٌذٌٍٕببببح 
 االلتظادٌح(.

 –اٌؼٕاطببببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظببببٍُّ ) اٌّىلببببغ  -5
ووسببببائً  –واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح 

 االتظاي(.
 اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح. -6
 االحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ.  -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -8
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 
 ٌظحً. اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ ا -10
أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً  -11

 اٌّسىٓ اٌظحً.
أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕىٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسبىٓ اٌظبحً  -12

 وِشافمه,   
 دشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13 
دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼببب   -14

 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس%  -  100%  

ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -  <60       60- 84            >85√  

ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىضىػاخ اٌّمشس -  <60       60-84         >85√  

أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ - تذسٌة ػًٍّ     √ِحاضشاخ ٔظشٌح      √   

دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√  

√ 

20 4.85 



 
 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

دشٌمح تمىٌُ اٌطالب - شفىي √ٔظشي                       √   

ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح              

-اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح - ِتىافشج ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش  √ِتىافشج        

اٌىسائً اٌّؼٍٕح- ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ - ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

 ال ٌىجذ. -  -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 % 83.17  -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -1 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاد  -2

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -3

 إٌّضي.

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -4

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -5

 إٌظشي  

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -1

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -2

هبببً و  )ِببباماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاد  -1

اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 ألػضاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وضغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -2

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض تؼٍٍٓ 

 اٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -3

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاد اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػضى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

اٌىٍٍح اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح  لثً تذسٌس اٌّمشسأتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 



 
 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب اٌتطثٍمً

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 اسُ ِٕسك اٌّادج : د/ ٔهاد سطاص 

 2018-2017اٌتىلٍغ :                                            اٌتاسٌخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

 ( ػ2ًٍّ( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌىحذاخ / اٌساػاخ اٌّؼتّذج 4

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ االِتحأاخإٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح  5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 280 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 259 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %                                 ػذد       %                  ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة         92.14     258ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ دثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا     13.9ِّتاص     

 جٍذ                    ِمثىي 

 -جذريس المقرر : – 2

أسبببس االسبببىاْ و اٌّشافبببك إٌّضٌٍبببح األساسبببٍح اٌبببالصَ  -1 اٌّىضىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -
 تىافشها فً اٌّسىٓ.  

أٔىاع اٌثٍةبح. واٌؼىاِبً اٌتبً ٌجبة ِشاػاتهبا ػٕبذ اختٍباس  -2
 إٌّطمح اٌسىٍٕح.

 اٌؼشتٍح.أٔىاع االسىاْ فً جّهىسٌح ِظش  -3
اٌمىاػببذ اٌؼاِببح اٌىاجببة ِشاػاتهببا ػٕببذ تظببٍُّ اٌّثببأً  -4

 –االجتّاػٍببببح  –اٌّؼّاسٌببببح  -اٌثٍةٍببببح –اٌسببببىٍٕح ) اٌذٌٍٕببببح 
 االلتظادٌح(.

 –اٌؼٕاطببببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظببببٍُّ ) اٌّىلببببغ  -5
ووسببببائً  –اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح 

 االتظاي(.
 ٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح.اٌتحًٍٍ اٌفشاغً وا -6
 االحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ.  -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -8
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 
 اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -10
أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً  -11
 ىٓ اٌظحً.اٌّس
أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕىٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسبىٓ اٌظبحً  -12

 وِشافمه,   
 دشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13 
دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼببب   -14

 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

% ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -  100%  

ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -  <60       60- 84            >85√  

ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىضىػاخ اٌّمشس -  <60       60-84         >85√  

أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ - تذسٌة ػًٍّ     √ِحاضشاخ ٔظشٌح      √   

دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√  

√ 

22 

33.5

2
13.21 

7.85 

31.42 



 
 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

دشٌمح تمىٌُ اٌطالب - شفىي √ٔظشي                       √   

ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح              

-اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح - ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌىسائً اٌّؼٍٕح- ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ - ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

 ال ٌىجذ. -  -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 92.38%   -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح .ششاء  -4 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاد  -5

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -6

 إٌّضي.

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -7

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -8

 إٌظشي  

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -9

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -11

)ِبببا هبببً و ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األسثاب (

ػٍى األّٔاد إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب  -11

اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 ألػضاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وضغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -12

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض 

 اٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَاٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح و

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -13

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاد اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػضى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

اٌىٍٍح اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح  لثً تذسٌس اٌّمشسأتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 



 
 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب اٌتطثٍمً

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 ٔهاد سطاص  أ.َ.د/اسُ ِٕسك اٌّادج : 

 اٌتىلٍغ :                                            

 2018/6/24تتاسٌخ: تُ اإلػتّاد تّجٍس اٌىٍٍح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

 ( ػ2ًٍّ( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌىحذاخ / اٌساػاخ اٌّؼتّذج 4

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخإٌظاَ  5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 306 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 259 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %                         ٔتٍجح االِتحاْ  -

  96.41     295ٔاجح   

 تٕسثح  11ػذد   ساسة 

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ دثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

   جٍذ جذا             ِّتاص     

 جٍذ                    ِمثىي 

 تُ تمٍٍُ األتحاث تذوْ تمذٌش

 -جذريس المقرر : – 2

أسبببس االسبببىاْ و اٌّشافبببك إٌّضٌٍبببح األساسبببٍح اٌبببالصَ  -1 اٌّىضىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -
 تىافشها فً اٌّسىٓ.  

أٔىاع اٌثٍةبح. واٌؼىاِبً اٌتبً ٌجبة ِشاػاتهبا ػٕبذ اختٍباس  -2
 إٌّطمح اٌسىٍٕح.

 أٔىاع االسىاْ فً جّهىسٌح ِظش اٌؼشتٍح. -3
اٌمىاػببذ اٌؼاِببح اٌىاجببة ِشاػاتهببا ػٕببذ تظببٍُّ اٌّثببأً  -4

 –االجتّاػٍببببح  –اٌّؼّاسٌببببح  -اٌثٍةٍببببح –اٌسببببىٍٕح ) اٌذٌٍٕببببح 
 االلتظادٌح(.

 –اٌؼٕاطببببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظببببٍُّ ) اٌّىلببببغ  -5
ووسببببائً  –اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح 

 االتظاي(.
 اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح. -6
 االحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ.  -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -8
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 
 اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -10
األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح  -11

 اٌّسىٓ اٌظحً.
أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕىٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسبىٓ اٌظبحً  -12

 وِشافمه,   
 دشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13 
دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼببب   -14

 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

ٌٍّمشس% ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً  -  100%  

ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -  <60       60- 84            >85√   

ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىضىػاخ اٌّمشس -  <60       60-84        >85√  

√ 



 
أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ - تذسٌة ػًٍّ     √ِحاضشاخ ٔظشٌح      √   

دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√  

 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

دشٌمح تمىٌُ اٌطالب - شفىي √ٔظشي                       √   

ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح              

-اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح - ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌىسائً اٌّؼٍٕح- ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ - ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج        

 ال ٌىجذ. -  -قيود إدارية وجنظيمية: -4

    -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 حذٌثح ٌٍّىتثح .ششاء ِشاجغ  -14 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاد  -15

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -16

 إٌّضي.

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -17

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -18

 إٌظشي  

 ال ٌٕطثك إْ وجذخ ()مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -19

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -21

)ِبببا هبببً و ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاد  -21

تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. 

 ألػضاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وضغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -22

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض 

 اَاٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -23

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاد اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػضى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍحِغ تذاٌح اٌخطح صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 



 
 اٌخّسٍح اٌمادِح تخظض إداسج إٌّضي.

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 ٔهاد سطاص  أ.َ.د/اسُ ِٕسك اٌّادج : 

 اٌتىلٍغ :                                            

 2020-2019تُ اإلػتّاد تّجٍس اٌىٍٍح تتاسٌخ: 

 



 
 

 و6102-6106يجبدٖء ػهى انُفس ػب و  رمشٚش يمشس دساسٙ

 جبيؼخ / أكبدًٚٛخ : .انًُٕفٛخ .................

 كهٛخ / يؼٓذ : انزشثٛخ انُٕػٛخ .......................

 ............................. لسى : ..انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

 

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 يجبديء ػهى انُفس اسى انًقزر 1

 جًٛغ انزخصصبد  انتخصص 2

 االٔنٗ  انفزقخ / انًستىٌ 3

 ( َظزٌ  2     )  ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼتًذح 4

 َظبو انًزاجؼخ انذاخهُخ انُظبو انًتجغ الختُبر نجُخ االيتحبَبد 5

 _________ َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليتحبٌ 6

 ػعٕ  ثبنتذرَس ػذد انقبئًٍُ 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٛبد : – 0

 539 ػذد انطالة انًهتحقٍُ ثبنًقزر -

 539 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيتحبٌ  -

 راست 53    -  %91.17 َبجح 486 َتُجخ االيتحبٌ  -

9.83% 

 جُذ جذا %5.19  -يًتبس  %1.56 انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهتقذَزاد انحبصهٍُ ػهُهب -

 يقجىل%55.84     جُذ 28.57%

 -رذسٚس انًمشس : – 6

انًٕظٕػبد انزٙ رى 

 دساسزٓب

 

 تبرَخه –يذارسخ  –فزوػه  –يؼًُ ػهى انُفس  -1 
 اهًُخ ػهى انُفس انحُبتُه اهذاف ػهى انُفس –اهًُخ ػهى انُفس نهًؼهى  -2
 ػهُهانؼىايم انًؤثزح  –االَىاع  -انذكبء ) انًؼًُ – -3
 طزق حسبثه -–يؼًُ َسجخ انذكبء  -4

 تىسَغ االفزاد داخهه –انًُحًُ االػتذانٍ  –كُفُخ حسبة َسجخ انذكبء -5
 طزق قُبسهب ( –كُفُخ تؼذَههب  –كُفُخ تؼهًهب  –االَىاع  –االَفؼبالد ) انًؼًُ -6     

 انؼىايم انًؤدَخ نه ( –َظزَبتخ  –انُسُبٌ  –كُفُخ تحسُُهب  –االَىاع  –انذاكزح ) انًؼًُ  اهًُتهب -7
 قبَىٌ انشبئؼبد –انشبئؼبد ) انًؼًُ -8
كُفُخ  –ػبيم االرتجبط  –انىسُط  –االَىاع( كُفُخ حسبة انًتىسط  -االحصبء ) انًؼًُ-9

   -تفسُزهب انًُىال

 

 %111 % نًب تى تذرَسه يٍ انًحتىٌ األسبسٍ نهًقزر -

 %   111  يذٌ انتشاو انقبئًٍُ ثبنتذرَس ثًحتىٌ انًقزر  -

 %111 يذٌ تغطُخ االيتحبٌ نًىضىػبد انًقزر -

 ٚزخههٓب غشق  رؼهًٛٛخ يضم يحبضزاد َظزَخ  أسبنُت انتؼهُى وانتؼهى -

 انُقذ  –االستُتبج  –االستُجبط 

 نسُخ      أيتحبٌ  أػًبل ا-     أيتحبٌ َظزٌ  طزَقخ تقىَى انطالة -

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚس : -3

 يتىافزح  انًزاجغ انؼهًُخ -

 يتىافزح  انىسبئم انًؼُُخ-

 غُز يطهىثخ  انًستهشيبد وانخبيبد -



 
 ال تىجذ  -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %77.36  -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

 رحذٚش انًحزٕٖ -1 -يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس : -6

  ػذو انزمٛذ ثًٕظٕػبد ثؼُٛٓب  ثًؼُٗ يشَٔخ انًحزٕٖ -6
  صٚبدح ػذد انسبػبد-3

 _____________________ )إٌ وجذد (يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -2

 _____________ يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش فٙ انؼبو انسبثك -8

 __________________ )يب هٍ و األسجبة (يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد  -9

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -01

يجبالد 

انتطىَز: 

ػذد  –انًحزٕٖ 

 انسبػبد   

: يشَٔخ انًحزٕٖ رٕصٛف انزطٕٚش

حٛش ٚزى الزطبف يٕظٕػبد يزؼذدح 

يٍ يؼظى  فشٔع ػهى يهخص نجؼط 

 انجحٕس لٗ يجبل ػهى انُفس  

 رٕلٛذ انزطٕٚش 

 انؼبو انمبدو 

 انزُفٛزانًسئٕل ػٍ 

 لسى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ ) د يُٗ سؼٛذ(

 

                       سئٛس انمسى / أ.د أيبَٗ ػجذ انًمصٕد                         د يُٗ سؼٛذ   اسى يُسك انًبدح : 

 6102      /    /    : انزبسٚخ  يُٗ سؼٛذ                                 : انزٕلٛغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 و2118-2117ػبو   انُفس ػهى يجبديء رمشٚش يمشس دساسٙ

 

 ............................. لسى : ..انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

 

 -أسبسٛخ :يؼهٕيبد  –أ 

 يجبدٖء ػهى انُفس اسى انًمشس 0

 جًٛغ انزخصصبد  انزخصص 6

 االٔنٗ  انفشلخ / انًسزٕ٘ 3

 ( َظش٘  6     )  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًشاجؼخ انذاخهٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد 5

 _________ َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ 6

 ػعٕ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 2

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٛبد : – 0

 459 ػذد انطالة انًهتحقٍُ ثبنًقزر -

 386 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيتحبٌ  -

 %18.52 ( راست 85)  %81.48 ( َبجح374 )   َتُجخ االيتحبٌ  -

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهتقذَزاد انحبصهٍُ  -

 ػهُهب

 ( جُذ جذا %5.23   )   ( يًتبس 1.65%     ) 

 ( يقجىل%51.85   )      (جُذ   23.75%   ) 

 

 -رذسٚس انًمشس : – 6

 تبرَخه –يذارسخ  –فزوػه  –يؼًُ ػهى انُفس  -1 انًىضىػبد انتٍ تى تذرَسهب -

اهًُخ ػهى انُفس انحُبتُه اهذاف ػهى  –اهًُخ ػهى انُفس نهًؼهى  -2

 انُفس

 انؼىايم انًؤثزح ػهُه –االَىاع  -انذكبء ) انًؼًُ – -3

 طزق حسبثه -–يؼًُ َسجخ انذكبء  -4

تىسَغ االفزاد  –انًُحًُ االػتذانٍ  –كُفُخ حسبة َسجخ انذكبء -5

 داخهه

 –كُفُخ تؼذَههب  –كُفُخ تؼهًهب  –االَىاع  –االَفؼبالد ) انًؼًُ -6

 طزق قُبسهب (

 –انُسُبٌ  –كُفُخ تحسُُهب  –االَىاع  –تهب انذاكزح ) انًؼًُ  اهًُ-7

 انؼىايم انًؤدَخ نه (  –َظزَبتخ 

اإلحصبء ) انًتىسط وانىسُط وانًُىال واإلَحزاف انًؼُبرٌ -8

 وانًذي ( 

 قبَىٌ انشبئؼبد –انشبئؼبد ) انًؼًُ -9

 
 

 %111 % نًب تى تذرَسه يٍ انًحتىٌ األسبسٍ نهًقزر -

 84-61(      )    61> (      )  يذٌ انتشاو انقبئًٍُ ثبنتذرَس ثًحتىٌ انًقزر  -

 (   /  > )85 



 
 84-61(      )    61> (      )  يذٌ تغطُخ االيتحبٌ نًىضىػبد انًقزر -

 ( /    > )85 

 ٚزخههٓب غشق يضم يحبضزاد َظزَخ  أسبنُت انتؼهُى وانتؼهى -

 انُقذ  –االستُتبج  –االستُجبط 

      -  شفىٌ        -     َظزٌ  طزَقخ تقىَى انطالة -

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚس : -3

 يتىافزح  انًزاجغ انؼهًُخ -

 يتىافزح  انىسبئم انًؼُُخ-

 غُز يطهىثخ  انًستهشيبد وانخبيبد -

 ال تىجذ  -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %84.71  -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

 رحذٚش انًحزٕٖ -1 -يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس : -6

  ػذو انزمٛذ ثًٕظٕػبد ثؼُٛٓب  ثًؼُٗ يشَٔخ انًحزٕٖ -6
  صٚبدح ػذد انسبػبد-3

 _____________________ )إٌ وجذد(يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -2

فٙ انؼبو  يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش -8

 انسبثك

_____________ 

)يب هٍ و يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد  -9

 األسجبة (

__________________ 

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -01

يجبالد انتطىَز: 

ػذد  –انًحزٕٖ 

 انسبػبد   

: يشَٔخ رٕصٛف انزطٕٚش

انًحزٕٖ حٛش ٚزى الزطبف 

يٕظٕػبد يزؼذدح يٍ 

يؼظى  فشٔع ػهى انُفس 

يضبل : يٕظٕع انشبئؼبد 

يهخص  –انًفبْٛى  –

نجؼط انجحٕس لٗ يجبل 

 ػهى انُفس  

 رٕلٛذ انزطٕٚش 

 انؼبو انمبدو 

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز

 لسى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ ) د يُٗ سؼٛذ(

 

     سئٛسخ يجهس انمسى : أ.د/ أيبَٙ ػجذانًمصٕد              د يُٗ سؼٛذ   انًبدح : اسى يُسك 

  يُٗ سؼٛذ                                                           : انزٕلٛغ

  6108انزبسٚخ  :     /   /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 و 2119-2118ػبو  انُفس ػهى يجبديء رمشٚش يمشس دساسٙ

 

 ............................. لسى : ..انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

 

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 يجبدٖء ػهى انُفس اسى انًمشس 0

 جًٛغ انزخصصبد  انزخصص 6

 االٔنٗ  انفشلخ / انًسزٕ٘ 3

 ( َظش٘  6     )  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًشاجؼخ انذاخهٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد 5

 _________ َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ 6

 ػعٕ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 2

 

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -:اإلحصبئٛبد  – 0

 387 ػذد انطالة انًهتحقٍُ ثبنًقزر -

 387 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيتحبٌ  -

 %8.52 راست 33      %91.47 َبجح 354 َتُجخ االيتحبٌ  -

 يقجىل   %85.79-  جُذ %5.42-جُذ جذا %1.25  انُبجحٍُ طجقب نهتقذَزاد انحبصهٍُ ػهُهب

 

 

 -رذسٚس انًمشس : – 6



 
- 

انًىضىػبد 

انتٍ تى 

 تذرَسهب

 تبرَخه –يذارسخ  –فزوػه  –يؼًُ ػهى انُفس -1

 اهًُخ ػهى انُفس انحُبتُه اهذاف ػهى انُفس –اهًُخ ػهى انُفس نهًؼهى -2

 انؼىايم انًؤثزح ػهُه –االَىاع  -انذكبء ) انًؼًُ-3

 طزق حسبثه -–يؼًُ َسجخ انذكبء -4

 تىسَغ االفزاد داخهه –االػتذانٍ انًُحًُ  –كُفُخ حسبة َسجخ انذكبء -5

  (طزق قُبسهب –كُفُخ تؼذَههب  –كُفُخ تؼهًهب  –االَىاع  –االَفؼبالد ) انًؼًُ -6 

 –َظزَبتخ  –انُسُبٌ  –كُفُخ تحسُُهب  –االَىاع  –انذاكزح ) انًؼًُ  اهًُتهب -7

 انؼىايم انًؤدَخ نه ( 

 قبَىٌ انشبئؼبد –انشبئؼبد ) انًؼًُ -8

 تكىَُهب ( –انًؤثزح ػهُهب  انؼىايم-9

كُفُخ تفسُزهب  –ػبيم االرتجبط  –انىسُط  –االَىاع( كُفُخ حسبة انًتىسط  -االحصبء ) انًؼًُ-11

 -انًُىال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 -رذسٚس انًمشس : – 6

% نًب تى تذرَسه يٍ انًحتىٌ  -

 األسبسٍ نهًقزر

111% 

يذٌ انتشاو انقبئًٍُ ثبنتذرَس  -

 ثًحتىٌ انًقزر 

 111% 

يذٌ تغطُخ االيتحبٌ  -

 نًىضىػبد انًقزر

111% 

 ٚزخههٓب غشق يضم يحبضزاد َظزَخ  أسبنُت انتؼهُى وانتؼهى -

 انُقذ  –االستُتبج  –االستُجبط 

       االػًبل انفصهُخ  –انتحزَزي  طزَقخ تقىَى انطالة -

 -انًزبحخ نهزذسٚس :اإليكبَبد  -3

 يتىافزح  انًزاجغ انؼهًُخ -

 يتىافزح  انىسبئم انًؼُُخ-

 غُز يطهىثخ  انًستهشيبد وانخبيبد -

 ال تىجذ  -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %88.12  -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

 إظبفخ يٕظٕػبد جذٚذح  -1 -يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس : -6

  صٚبدح ػذد انسبػبد-3  ػذو انزمٛذ ثًٕظٕػبد ثؼُٛٓب  ثًؼُٗ يشَٔخ انًحزٕٖ -6

يالحظبد انًشاجؼٍٛ  -2

 )إٌ وجذد (انخبسجٍٛٛ 

_____________________ 

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد  -8

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انسبثك

_____________ 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد  -9

 )يب هٍ و األسجبة (

__________________ 

 

 2118/6/24تى اإلػتًبد ثًجهس انكهُخ ثتبرَخ: 

 

 

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -01

يجبالد 

انتطىَز: 

ػذد  –انًحزٕٖ 

 انسبػبد   

: يشَٔخ انًحزٕٖ رٕصٛف انزطٕٚش

حٛش ٚزى الزطبف يٕظٕػبد يزؼذدح 

يٍ يؼظى  فشٔع ػهى انُفس يضبل : 

 –انًفبْٛى  –يٕظٕع انشبئؼبد 

يهخص نجؼط انجحٕس لٗ يجبل ػهى 

 انُفس  

 رٕلٛذ انزطٕٚش 

 انؼبو انمبدو 

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز

 لسى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ ) د يُٗ سؼٛذ(

 

         سئٛس انمسى / أ. د  أيبَٗ ػجذ انًمصٕد                 د يُٗ سؼٛذ   انًبدح : اسى يُسك 

  6109انزبسٚخ  :     /   /     يُٗ سؼٛذ                                          : انزٕلٛغ

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 ( األٔنٗ  انفشلخ)  يجبدئ ػهى انُفس   نًمشس انًسزٓذفخ انزؼهٛى َٕٔارج ٔانزؼهى انزؼهٛى أسبنٛت يصفٕفخ

 يٕظٕػبد انًمشس

 انًهبراد انؼبيخ ويهبراد االتصبل انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ انًٓبساد انزُْٛخ انًؼشفخ ٔانفٓى
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 –فشٔػّ  –يؼُٗ ػهى انُفس  -0

 ربسٚخّ –يذاسسخ 
x              x x         

         
X x  X X   x x X 

اًْٛخ  –اًْٛخ ػهى انُفس نهًؼهى  -6

 ػهى انُفس انحٛبرّٛ اْذاف ػهى انُفس
            x       x       x    x x  X x  X X   x X X 

 –االَٕاع  -انزكبء ) انًؼُٗ – -3

 انؼٕايم انًؤصشح ػهّٛ
 x                                X x  X X    X X 

 x                     x          X   X X    X X   غشق حسبثّ -–يؼُٗ َسجخ انزكبء –-4

انًُحُٗ  –كٛفٛخ حسبة َسجخ انزكبء -5

 رٕصٚغ االفشاد داخهّ –االػزذانٙ 
   x               x               X x  X X x x  X X 

كٛفٛخ  –االَٕاع  –انذٔافغ ) انًؼُٗ -6

 ركُٕٚٓب (
    x                x             X  x X X X   X X 

 –االَٕاع  –االَفؼبالد ) انًؼُٗ  –-2

 انؼٕايم انًؤصشح
     X      x          x x  x  x     x x X  x X X X x  X X 

يذٖ االسزفبدح يُٓب  –كٛفٛخ رؼذٚهٓب -8

) 
      X                      X    x X   X X    X X 

 –انُظشٚبد  –انشخصٛخ ) انًؼُٗ -9

 كٛفٛخ لٛبسٓب (
       x      x               x     X   X X X   X X 

لبٌَٕ  –انشبئؼبد ) انًؼُٗ -01

 انشبئؼبد
         x                x        X   X X    X X 

ركُٕٚٓب  –انؼٕايم انًؤصشح ػهٛٓب -00

) 
          x      x x        x x      x x   x x   x x x 

االَٕاع( كٛفٛخ  -االحصبء ) انًؼُٗ-06
ػبيم  –انٕسٛػ  –انًزٕسػ حسبة 

 -كٛفٛخ رفسٛشْب انًُٕال –االسرجبغ 
        x                   x      X   X X     X 

 X       x          x x      X   X X   x x X            انًشاجؼخ  -06

 x       x  x  x     x x x   x X X   x X                اخزجبس انفصهٙ-03

                                            اخزجبس انفصهٙ -04

Course Matrix of ILO’s مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر 
 مقرر مبادىء علم النفس 

 
 

 

 رئيس مجلس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود                    منى  سعيد أستاذ المادة :  د / 



 
 

 نهًمشس انًسزٓذفخ انزؼهى َٕارج

 

 ٔانزؼهى انزؼهٛى أسبنٛت

 

 ىوانفه انًؼزفخ انذهُُخ انًهبراد ُخهًوانؼ انًهُُخ انًهبراد انؼبيخ انًهبراد
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                           x x x x x x x x x x x x x x x انًطٕسح انًحبظشح 

 x  x x  x   x                                 انزؼهًٛٛخ انؼشٔض 

                  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x انًُبلشخ إسزشارٛجٛخ  

x  x   x  x x   x x x x x x x                         انزارٙ انزؼهى إسزشارٛجٛبد 

x          x x       X x x  x  x  x x   x  x x  x       انزؼبَٔٙ انزؼهى إسزشارٛجٛخ 

 

 انًمصٕد ػجذ ٗأيبَ/ د.أ:  انمسى سئٛس                                                                      سؼٛذ يُٗ / د:   انًمشس أسزبر

 

 

 

 

 

 (  األٔنٗ انفشلخ)    انُفس ػهى يجبدئ نًمشس انًسزٓذفخ انزؼهٛى َٕٔارج  انزمٛٛى أسبنٛت يصفٕفخ



 
 

 نهًمشس انًسزٓذفخ انزؼهى َٕارج

 

  انزمٕٚى أسبنٛت

 

 ىوانفه انًؼزفخ انذهُُخ انًهبراد ُخهًوانؼ انًهُُخ انًهبراد انؼبيخ انًهبراد

  انتؼهى َىاتج انتؼهى َىاتج انتؼهى َىاتج انتؼهى َىاتج

3
  

 /
 د

 /
1

1
     

 

3 
 /

 د
 /

9
        

 

3 
 /

 د
/

8
         

 

3 
 /

 د
/

7
         

 

3 
 /

 د
 /

6
        

 

3
 /

 د
 /

5
        

 

3 
 /

 د
 /

4
        

 

3 
 /

 د
/

3
          

 

3 
 /

 د
 /

2
         

 

3 
 /

 د
 /

1
         

 

3 
 /

 ج
 /

8
        

 

3 
 /

ج
  

 /
7

       
 

3 
 /

 ج
 /

6
        

 

3 
 /

 ج
 /

5
        

 

3 
 /

 ج
 /

4
        

 

3 
 /

 ج
 /

3
        

 

3
 /

 ج
 /

2
        

 

3
 /

 ج
/

1
         

 

3
 /

 ة
 /

9
        

 

3
 /

 ة
 /

8
         

 

3 
 /

ة
  

 /
7

       
 

3 
 /

 ة
 /

6
        

 

3
 /

 ة
 /

5
         

 

3 
 /

ة
  

 /
4

       
 

3 
 /

 ة
 /

3
        

 

3 
 /

 ة
 /

2
        

 

3 
 /

ة
  

 /
1

       
 

3 
أ/ 

 
 /

1
5

 
 

3 
ا/ 

 
 /

1
4

 
 

3 
أ/ 

 
 /

1
3

 

3 
ا/ 

 
 /

1
2

 
 

3 
أ/ 

 
 /

1
1

 

3 
أ/ 

 
 /

1
1

 
 

3 
أ/ 

 
 /

9 
 

3 
ا/ 

 
 /

8 
 

3 
أ/ 

 
 /

7
 

3 
أ/ 

 
 /

6 
 

3 
أ/ 

 
 /

5
 

3 
أ/ 

 
 /

4 
 

3 
أ/ 

 
 /

3
 

3 
أ/ 

 /
2

 

3 
أ/ 

 
 /

1
 

 

                  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ٌانزحشٚشٖ االيزحب  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       x                انسُخ أػًبل  

 

 انًمصٕد ػجذ أيبَٗ/ د.أ: انمسى سئٛس                                                                             يُٗ سؼٛذ  / د:   انًمشس أسزبر



 
 (8102/ 8102تقشيش يقشس دساسي )

 جايعح / أكاديًيح : انًنىفيح

 كهيح / يعهذ :انتشتيح اننىعيح

 قسى: تكنىنىجيا انتعهيى وانحاسة اآلنى

 -يعهىياخ أساسيح : –أ 

 ذكُىنىخُا انرعهُى انً  يذخم اسى انًقشس 1

 ذكُىنىخُا انرعهُى  انرخصص 2

 االونً   انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 2( َظشٌ + )  2)  عذد انىزذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 ندُح ثالثُح   انُظاو انًرثع الخرُاس ندُح االيرساَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاخعح انخاسخُح ناليرساٌ 6

 اسرار وازذ نهًادج  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -يتخصصح :يعهىياخ  –ب 

 -اإلحصائياخ : – 0

   عذد انطالب انًهرسقٍُ تانًقشس -

   عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرساٌ  -

   َرُدح االيرساٌ  -

    ساسة        َاخر            

انُسبببببثح انً%ىَبببببح   نهُببببباخسٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انساصهٍُ عهُها

 يًراص                   خُذ خذا                

 خُذ                         يقثىل          

 -تذسيس انًقشس : – 8

 .انرعهُى ذكُىنىخُا -1 انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

 .وذصُُفاذها انرعهًُُح انىسائم -2

 .انرعهًُُح انىسائم إَراج وخطىاخ اسرخذاو وقىاعذ اخرُاس أسس -3

 .انرعهًُُح انهىزاخ -4

 .انًرعذدج انىسائط -5

 .انضىئُح انعشوض يثادئ -6

   66   نًا ذى ذذسَسه يٍ انًسرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 √    >45         44-66          66>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًسرىٌ انًقشس  -

 √     >45         44-66         66>         انًقشسيذٌ ذغطُح االيرساٌ نًىضىعاخ  -

 ذذسَة عًهٍ  يساضشاخ َظشَح             أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح زانح أَشطح فصهُح 

 شفىٌ  َظشٌ                          شَقح ذقىَى انطالب -

                أعًال فصهُح   ٍعًه 

 -اإليكاناخ انًتاحح نهتذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يسذودج    غُش يرىافشج  انًشاخع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يسذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يسذودج    غُش يرىافشج  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىخذ   -قيىد إداسيح وتنظيًيح: -4

  46.2   -نتيجح تقىيى انطالب نهًقشس: -5

 إسرخذاو انثشيدُاخ انكًثُىذشَح الَراج انىسائم انرعهًُُح  -1 -يقتشحاخ تحسين انًقشس : -6

 ذىظُف انًسرسذثاخ انركُىنىخُح فً انعًهُح انرعهًُُح  -2

 َىخذ يالزظاخ نهًشاخع انخاسخًال  )إٌ وخذخ (يالحظاخ انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااخ انتطااىيش فااي انعاااو  -2

 انساتق
 ى عهً انفهى يٍ خالل َظاو انثىكهُدَإعرًاد َظاو انرقى 

  انًُاهح انذساسُح ششذ يسرىي فً  تشيدُاخ انىسائط انًرعذدج اسرخذاو 

 

)يا هٍ و األسبثاب يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاخ  -2

) 

 َىخذال 



 
 -خطح انتطىيش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يداالخ انرطىَش 

ذببببذسَة انطببببالب عهببببً  

إَربببببباج تببببببشايح ذعهًُُببببببح 

إنكرشوَُح وذىظُفها داخبم 

 انفصم انذساسً 

إسببببببرخذاو عببببببذد يببببببٍ 

 powerانثشايح ويُهبا 

point 

Video scribe 

 أسرار انًقشس   ثاًَ انانفصم انذساسً 

       اسى يُسق انًادج :  عًاد تذَع خُشي 

 انرىقُع :                                            

 2614/6/24ذى اإلعرًاد تًدهس انكهُح تراسَخ: 

 

 

  



 
 (8107/8102يذخم إنى تكنىنىجيا انتعهيى )تقشيش يقشس 

 قسى:تكنىنىجيا انتعهيى وانحاسة اآلني

 -يعهىياخ أساسيح : –أ 

 يذخم إنً ذكُىنىخُا انرعهُى  اسى انًقشس 1

 ذكُىنىخُا انرعهُى وانساسة اِنٍ  انرخصص 2

 األونٍ انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ   2  ( َظشٌ + )    2  )     عذد انىزذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

   انُظاو انًرثع الخرُاس ندُح االيرساَاخ 5

 غُش يرىفش              يرىفش      √  َظاو انًشاخعح انخاسخُح ناليرساٌ 6

 عضى هُ%ح ذذسسَس وعضى هُ%ح يعاوَح  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -يعهىياخ يتخصصح : –ب 

 -اإلحصائياخ : – 0

   انطالب انًهرسقٍُ تانًقشسعذد  -

   عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرساٌ  -

            16.33ساسة             عذد  46.77َاخر    َرُدح االيرساٌ  -

 ساسة       √  َاخر            √           

انُسبببببثح انً%ىَبببببح   نهُببببباخسٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انساصهٍُ عهُها

 خُذ خذا                  يًراص                 

 يقثىل                   خُذ                

 -تذسيس انًقشس : – 8

 األخصببائٍ َخببذو تًببا انرعهببُى نركُىنىخُببا األساسببُح انًفبباهُى -1  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

  انرعهُى ذكُىنىخُا تقسى انًعهى

  انرعهًٍُ االذصال َظشَاخ – 2

 انرعهًُُح وانىسائم انرعهُى ذكُىنىخُا -3

 انرعهًُُح انىسائم ذصُُف -4

    انرعهًٍُ انرصًُى – 5

  انرعهًُح انًىاد إَراج – 6

 نرىاكببة انرعهببُى ذكُىنىخُببا نرىظُببف انًسببرقثهُح االذداهبباخ -7

 . ICT وانًعهىياخ  االذصاالخ ذكُىنىخُا فٍ انهائم انرقذو

   انرعهى يصادس  اخرُاس يعاَُش -4

 انرعهُى ذكُىنىخُا وسائم اَراج خطىاخ -6

 انىتشَح انهىزح اَراج -16

 اندُثُح انهىزح إَراج -11

 االخثاسَح انهىزح اَراج -12

 انرعهًُُح انسقُثح إَراج – 13

   45   نًا ذى ذذسَسه يٍ انًسرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 45<            44-66     √        66>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًسرىٌ انًقشس  -

 45<            44-66      √       66>         يذٌ ذغطُح االيرساٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ    √   يساضشاخ َظشَح  √      أسانُة انرعهُى وانرعهى -

 أَشطح فصهُح       دساسح زانح                 

 اعًال َصف انفصم انذساسٍاألعًال انفصهُح )ذزكش( :   

 شفىٌ       َظشٌ                √     شَقح ذقىَى انطالب -

 عًهٍ        أعًال فصهُح        √   

 -اإليكاناخ انًتاحح نهتذسيس : -3

 غُش يرىافشج  يرىافشج تذسخح يسذودج        يرىافشج√  انًشاخع انعهًُح -

 غُش يرىافشج  يرىافشج تذسخح يسذودج        يرىافشج√  انىسائم انًعُُح-

 غُش يرىافشج  يرىافشج تذسخح يسذودج        يرىافشج√  انًسرهضياخ وانخاياخ -

    -قيىد إداسيح وتنظيًيح: -4

  47.3    -نتيجح تقىيى انطالب نهًقشس: -5



 
 اضافح تشايج انكتشونيح جذيذج نهًقشس   -0 -يقتشحاخ تحسين انًقشس : -6

 اضافح انطالب عهى جشوب خاص تانًادج  -8

 عقذ وسش عًم  -3

 

 الذىخذ يالزظاخ نهًشاخعٍُُ انخاسخٍُُ. )إٌ وخذخ (يالحظاخ انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااخ انتطااىيش فااي انعاااو  -2

 انساتق

 اضافح تشايج انكتشونيح جذيذج نهًقشس  -0

 اضافح انطالب عهى جشوب خاص تانًادج  -8

 عقذ وسش عًم  -3

 

)يا هٍ و األسبثاب يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاخ  -2

) 
 ذى ذُفُز خًُع انًقرشزاخ -

 -خطح انتطىيش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يداالخ انرطىَش 

تىفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيح 

 يتعهقح تانًادج 

  

 اداسج انكهيح قثم تذسيس انًقشس

    

 أ.و.د/ أزًذ يصطفٍ عصش اسى يُسق انًادج : 

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 

 

  



 
 

 (8106/8107انتعهيى)يذخم إنى تكنىنىجيا تقشيش يقشس 

 

 قسى:تكنىنىجيا انتعهيى وانحاسة اآلني

 -يعهىياخ أساسيح : –أ 

 يذخم إنً ذكُىنىخُا انرعهُى  اسى انًقشس 1

 خًُع انشعة  انرخصص 2

 األونٍ انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ   2  ( َظشٌ + )    2  )     انًعرًذجعذد انىزذاخ / انساعاخ  4

   انُظاو انًرثع الخرُاس ندُح االيرساَاخ 5

 غُش يرىفش              يرىفش      √  َظاو انًشاخعح انخاسخُح ناليرساٌ 6

 عضى هُ%ح ذذسسَس وعضى هُ%ح يعاوَح  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -يعهىياخ يتخصصح : –ب 

 -اإلحصائياخ : – 0

  عذد انطالب انًهرسقٍُ تانًقشس -

   عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرساٌ  -

          ساسة    26.43عذد          َاخر   76.67عذد َرُدح االيرساٌ  -

 ساسة       √  َاخر            √           

انُسبببببثح انً%ىَبببببح   نهُببببباخسٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 عهُهاانساصهٍُ 

 خُذ خذا                  يًراص                 

 يقثىل                   خُذ                

 -تذسيس انًقشس : – 8

 األخصببائٍ َخببذو تًببا انرعهببُى نركُىنىخُببا األساسببُح انًفبباهُى -1  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

  انرعهُى ذكُىنىخُا تقسى انًعهى

  انرعهًٍُ االذصال َظشَاخ – 2

 انرعهًُُح وانىسائم انرعهُى ذكُىنىخُا -3

 انرعهًُُح انىسائم ذصُُف -4

    انرعهًٍُ انرصًُى – 5

  انرعهًُح انًىاد إَراج – 6

 نرىاكببة انرعهببُى ذكُىنىخُببا نرىظُببف انًسببرقثهُح االذداهبباخ -7

 . ICT وانًعهىياخ  االذصاالخ ذكُىنىخُا فٍ انهائم انرقذو

   انرعهى يصادس  اخرُاس يعاَُش -4

 انرعهُى ذكُىنىخُا وسائم اَراج خطىاخ -6

 انىتشَح انهىزح اَراج -16

 اندُثُح انهىزح إَراج -11

 االخثاسَح انهىزح اَراج -12

 انرعهًُُح انسقُثح إَراج – 13

   45   نًا ذى ذذسَسه يٍ انًسرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 45<            44-66     √        66>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًسرىٌ انًقشس  -

 45<            44-66      √       66>         يذٌ ذغطُح االيرساٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ     √  يساضشاخ َظشَح      √  أسانُة انرعهُى وانرعهى -

 أَشطح فصهُح      √ دساسح زانح            √     

 اعًال َصف انفصم انذساسٍاألعًال انفصهُح )ذزكش( :   

 شفىٌ       َظشٌ                √     شَقح ذقىَى انطالب -

 عًهٍ        أعًال فصهُح        √   

 -اإليكاناخ انًتاحح نهتذسيس : -3

 غُش يرىافشج  يرىافشج تذسخح يسذودج        يرىافشج  √ انًشاخع انعهًُح -

 غُش يرىافشج  يرىافشج تذسخح يسذودج        يرىافشج √  انىسائم انًعُُح-

 غُش يرىافشج  يرىافشج تذسخح يسذودج        يرىافشج √  انًسرهضياخ وانخاياخ -



 
    -قيىد إداسيح وتنظيًيح: -4

   74.47   -نتيجح تقىيى انطالب نهًقشس: -5

 اضافح تشايج انكتشونيح جذيذج نهًقشس   -4 -يقتشحاخ تحسين انًقشس : -6

 اضافح انطالب عهى جشوب خاص تانًادج  -5

 عقذ وسش عًم  -6

 

 الذىخذ يالزظاخ نهًشاخعٍُ انخاسخٍُُ. )إٌ وخذخ (يالحظاخ انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااخ انتطااىيش فااي انعاااو  -2

 انساتق

 اضافح تشايج انكتشونيح جذيذج نهًقشس  -4

 اضافح انطالب عهى جشوب خاص تانًادج  -5

 عقذ وسش عًم  -6

 

)يا هٍ و األسبثاب يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاخ  -2

) 
 ذى ذُفُز خًُع انًقرشزاخ -

 -خطح انتطىيش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انرُفُز انًس%ىل عٍ ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يداالخ انرطىَش 

تىفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيح 

 يتعهقح تانًادج 

  

 اداسج انكهيح قثم تذسيس انًقشس

    

 أ.و.د/ أزًذ يصطفٍ عصش اسى يُسق انًادج : 

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 

 

 


