
 (61 نموذج رقم )
 (1067 – 1061للعام الجامعي ) فسيولوجي إنسانتقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 

  فسيولوجي إنسان اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                          متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للجانب النظري  انأستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
عددددددددد اللالب الملتحقين  -

 بالمقرر
115 

عدددددد اللالب الددددذين أدوا  -
 االمتحان 

114 

 %600نسبة             661ناجح: عدد    نتيجة االمتحان  -
         0راسب: عدد صفر        نسبة% 

الدنسددددددددددددددبدددددددة الدمئويدددددددة    -
للندددددداجحين لبقددددددا للتقددددددديرات 

 الحاصلين عليها

  : نسبة                  37       عدد          إمتياز   

71.23 % 

  : ًنسبة                   44         عدد       جيدجدا   

72.13%   

  : نسبة                  23         عدد            جيد    

12.22% 

  :  نسبة                  10         عدد        مقبول    

2.32%  

√ 



 -تدريس المقرر : – 1
 .اإلنسان فسيولوجيا عن مقدمة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  .والخاليا األنسجة -2
 .الفم فى والهضم الهضمي الجهاز      -3
 .وآلياتها الهضمية القناة أعضاء دراسة -4
 .آالياتها الهضمية القناة ملحقات دراسة    -5
 .الغذاء وامتصاص هضم -6
 (.القلب) الدوري الجهاز -7
 .الدم مكونات -8
 وهبول الكبر  الصدددددددددددغر  ) الدموية الدورة -9

 (.القلب
 هافي يتجلل ال التي واألمراض الدم تجلل -11
 .الدم فصائل – الدم
 .البولي والجهاز الكلية -11
 .  البول تكوين -12
 .وآليتها الصماء الغدد الجهاز -13
 .الصماء الغدد تابع -14

تدريسددددددددح من المحتوي األسدددددددداسددددددددي لما تم    -
 للمقرر

111  

 85<            84 -61       61> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-61       61> مدي تغلية االمتحان لموضوعات المقرر -
 المطورة المحاضرة  أساليب التعليم والتعلم -

 المشكالت حل إستراتيجية. 
 المشروعات على القائم التعلم إستراتيجية     . 
 الذهني العصف 
 التعاوني التعلم إستراتيجية 
 البحث وحلقات المناقشة إستراتيجية 
 العملي البيان إستراتيجية 
 الذاتي التعلم إستراتيجيات 
 االكتشاف 
 األدوار لعب 

 التعليمية العروض

√ 

√ 



           نظري              لريقة تقويم اللالب -
 عملي          أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
  متوافرة بدرجة محدودة                  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  والخاماتالمستلزمات  -
من الصعوبات التي تعرض لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -1

عدم توافر العدد الكافي من المقرر 
أعضاء الهيئة المعاونة لتدريس 

 .الجانب التلبيقي
عدم توافر األدوات والخامات إلتمام  -

 الجانب التلبيقي.
وجود تجهيزات كافية للمعامل عدم  -

 لممارسة الجانب التلبيقي.
  95.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة للمكتبة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -2
 األنمال المختلفة للتقويم.

غذية الت زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3
 .وعلوم األلعمة

 لتدريس النظريمعامل زيادة عدد المدرجات وال -4
   والعملي.

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -5
 علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -6
)إن مالحظااااات المراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ينلبقال 

√ 

√ 

 √ 

√ 

√ √ 



ماا تم تنفيذ  من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -6

 )ما هيماا لم يتم تنفياذ  من مقترحات  -9
 و األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -1
 بسبب عدم وجود تدريب األنمال المختلفة للتقويم.

كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع 
 .بنوك األسئلة

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص -2
وذلك بسبب الخلة  .التغذية وعلوم األلعمة

الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد واحد كل 
عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية 

 .ارة بالتبادل كل عاموالمالبس واإلد
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -3

بسبب محدودية األماكن وزيادة والعملي النظري 
  .أعداد اللالب كل عام

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -4
 علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام  -60
 المسئول عن التنفيذ 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 أسئلة للمقرر لتدريب 
المختلفة اللالب على األنمال 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم واللالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

التغذية وعلوم تخصص 
 .األلعمة

مع بداية الخلة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية



انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التلبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم واللالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخلة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

  أ.د. يحي عبد المنعم  د. فردوس عبد المنعم عبد الهادياسم منسق المادة : 
 2117 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (61 نموذج رقم )
 (1068 – 1067للعام الجامعي ) فسيولوجي إنسانتقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 

  فسيولوجي إنسان اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                          متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للجانب النظري  انأستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 ؟؟؟؟؟ عدد اللالب الملتحقين بالمقرر -
  عدد اللالب الذين أدوا االمتحان  -
                 عدد                        عدد           نتيجة االمتحان  -

 راسب    74.88   286 ناجح   

النسددددددددددددددبددددة المئويددددة   للندددداجحين لبقددددا  -
 الحاصلين عليهاللتقديرات 

 جيد جدا     2.88     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 1
 .اإلنسان فسيولوجيا عن مقدمة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  .والخاليا األنسجة -2
 .الفم فى والهضم الهضمي الجهاز      -3
 .وآلياتها الهضمية القناة أعضاء دراسة -4
 .آالياتها الهضمية القناة ملحقات دراسة    -5

√ 

56 

 3.21  61235 

3027. 

626 



 .الغذاء وامتصاص هضم -6
 (.القلب) الدوري الجهاز -7
 .الدم مكونات -8
 وهبول الكبر  الصدددددددددددغر  ) الدموية الدورة -9

 (.القلب
 هافي يتجلل ال التي واألمراض الدم تجلل -11
 .الدم فصائل – الدم
 .البولي والجهاز الكلية -11
 .  البول تكوين -12
 .وآليتها الصماء الغدد الجهاز -13
 .الصماء الغدد تابع -14

لما تم تدريسددددددددح من المحتوي األسدددددددداسددددددددي    -
 للمقرر

111  

 85<            84 -61       61> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-61       61> لموضوعات المقررمدي تغلية االمتحان  -
 المطورة المحاضرة  أساليب التعليم والتعلم -

 المشكالت حل إستراتيجية. 
 المشروعات على القائم التعلم إستراتيجية     . 
 الذهني العصف 
 التعاوني التعلم إستراتيجية 
 البحث وحلقات المناقشة إستراتيجية 
 العملي البيان إستراتيجية 
 الذاتي التعلم إستراتيجيات 
 االكتشاف 
 األدوار لعب 

 التعليمية العروض
           نظري              لريقة تقويم اللالب -

 عملي          أعمال فصلية     
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
  متوافرة بدرجة محدودة                  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات -

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 

√ 

√ √ 



من الصعوبات التي تعرض لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -1
 من عدم توافر العدد الكافيالمقرر 

أعضاء الهيئة المعاونة لتدريس 
 .الجانب التلبيقي

عدم توافر األدوات والخامات إلتمام  -
 الجانب التلبيقي.

عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل  -
 لممارسة الجانب التلبيقي.

  95.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة للمكتبة  -7 -مقترحات تحسين المقرر : -1

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -8
 األنمال المختلفة للتقويم.

غذية الت زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -9
 .وعلوم األلعمة

 لتدريس النظريمعامل زيادة عدد المدرجات وال -11
   والعملي.

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -11
 ية.ت البيوكيميائعلي األجهزة المستخدمة في المجاال

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -12
)إن مالحظااااات المراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينلبق

ماا تم تنفيذ  من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -1

 )ما هيماا لم يتم تنفياذ  من مقترحات  -9
 و األسباب (

بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على إعداد  -5
 بسبب عدم وجود تدريب األنمال المختلفة للتقويم.

كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع 
 .بنوك األسئلة



 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص -6
وذلك بسبب الخلة  .التغذية وعلوم األلعمة

حد كل االخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد و 
عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية 

 .والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -7

بسبب محدودية األماكن وزيادة والعملي النظري 
  .أعداد اللالب كل عام

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -8
 .في المجاالت البيوكيميائيةعلي األجهزة المستخدمة 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -60
 المسئول عن التنفيذ 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 أسئلة للمقرر لتدريب 
اللالب على األنمال المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم واللالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

التغذية وعلوم تخصص 
 .األلعمة

مع بداية الخلة 
 الخمسية القادمة

 العلمي وعميد الكليةالقسم 

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التلبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم واللالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخلة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

  أ.د. يحي عبد المنعم  د. فردوس عبد المنعم عبد الهادياسم منسق المادة : 
 2118 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 (61 نموذج رقم )
 (1069 – 1068للعام الجامعي ) وجي إنسانفسيولتقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 

  فسيولوجي إنسان اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                          متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
وأربعة  للجانب النظريأستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 للجانب التلبيقي
 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 ؟؟؟؟؟ عدد اللالب الملتحقين بالمقرر -
  عدد اللالب الذين أدوا االمتحان  -
                 عدد                        عدد           نتيجة االمتحان  -

 راسب    74.88   286 ناجح   

النسددددددددددددددبددددة المئويددددة   للندددداجحين لبقددددا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     2.88     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 1
 .اإلنسان فسيولوجيا عن مقدمة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  .والخاليا األنسجة -2
 .الفم فى والهضم الهضمي الجهاز      -3
 .وآلياتها الهضمية القناة أعضاء دراسة -4

√ 

56 

 3.21  61235 

3027. 

626 



 .آالياتها الهضمية القناة ملحقات دراسة    -5
 .الغذاء وامتصاص هضم -6
 (.القلب) الدوري الجهاز -7
 .الدم مكونات -8
 وهبول الكبر  الصدددددددددددغر  ) الدموية الدورة -9

 (.القلب
 هافي يتجلل ال التي واألمراض الدم تجلل -11
 .الدم فصائل – الدم
 .البولي والجهاز الكلية -11
 .  البول تكوين -12
 .وآليتها الصماء الغدد الجهاز -13
 .الصماء الغدد تابع -14

لما تم تدريسددددددددح من المحتوي األسدددددددداسددددددددي    -
 للمقرر

111  

 85<            84 -61       61> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-61       61> مدي تغلية االمتحان لموضوعات المقرر -
 المطورة المحاضرة  أساليب التعليم والتعلم -

 المشكالت حل إستراتيجية. 
 المشروعات على القائم التعلم إستراتيجية     . 
 الذهني العصف 
 التعاوني التعلم إستراتيجية 
 البحث وحلقات المناقشة إستراتيجية 
 العملي البيان إستراتيجية 
 الذاتي التعلم إستراتيجيات 
 االكتشاف 
 األدوار لعب 

 التعليمية العروض
           نظري              لريقة تقويم اللالب -

 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 -
من الصعوبات التي تعرض لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -1

عدم توافر العدد الكافي من المقرر 
أعضاء الهيئة المعاونة لتدريس 

 .الجانب التلبيقي
عدم توافر األدوات والخامات إلتمام  -

 الجانب التلبيقي.
عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل  -

 لممارسة الجانب التلبيقي.
              -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة للمكتبة  -13 -مقترحات تحسين المقرر : -1

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -14
 األنمال المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -15
 .التغذية وعلوم األلعمة

 لتدريس النظريمعامل زيادة عدد المدرجات وال -16
   والعملي.

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -17
 علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -18
)إن مالحظااااات المراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينلبق

ماا تم تنفيذ  من مقترحات التطوير في  -8
 السابقالعام 

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -3

 )ما هيماا لم يتم تنفياذ  من مقترحات  -9
 و األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -9
 بسبب عدم وجود تدريب األنمال المختلفة للتقويم.

√ 



كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع 
 .بنوك األسئلة

المعيدين المعينين في تخصص زيادة عدد  -11
وذلك بسبب  .التغذية وعلوم األلعمة تخصص

الخلة 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  -11

محدودية األماكن وزيادة بسبب والعملي النظري 
  .أعداد اللالب كل عام

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -12
 علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -60
 المسئول عن التنفيذ 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 أسئلة للمقرر لتدريب 
اللالب على األنمال المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم واللالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

التغذية وعلوم تخصص 
 .األلعمة

مع بداية الخلة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التلبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 واللالبلشئون التعليم 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخلة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

  د. فردوس عبد المنعم عبد الهادياسم منسق المادة : 
 2119 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 (61 نموذج رقم )
 (1010 – 1069للعام الجامعي ) وجي إنسانفسيولتقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 

  فسيولوجي إنسان اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                          متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 خمسةو  للجانب النظريللمادة  انأستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

 للجانب التلبيقي
 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 338 عدد اللالب الملتحقين بالمقرر -
 331 عدد اللالب الذين أدوا االمتحان  -
                 عدد                        عدد           نتيجة االمتحان  -

 راسب    99.7   331 ناجح   

للندددداجحين لبقددددا النسددددددددددددددبددددة المئويددددة    -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     22.66     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 1
 .اإلنسان فسيولوجيا عن مقدمة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  .والخاليا األنسجة -2
 .الفم فى والهضم الهضمي الجهاز      -3
 .وآلياتها الهضمية القناة أعضاء دراسة -4

√ 

3 

 .026  5255 

721 

15233 



 .آالياتها الهضمية القناة ملحقات دراسة    -5
 .الغذاء وامتصاص هضم -6
 (.القلب) الدوري الجهاز -7
 .الدم مكونات -8
 وهبول الكبر  الصدددددددددددغر  ) الدموية الدورة -9

 (.القلب
 هافي يتجلل ال التي واألمراض الدم تجلل -11
 .الدم فصائل – الدم
 .البولي والجهاز الكلية -11
 .  البول تكوين -12
 .وآليتها الصماء الغدد الجهاز -13
 .الصماء الغدد تابع -14

لما تم تدريسددددددددح من المحتوي األسدددددددداسددددددددي    -
 للمقرر

111  

 85<            84 -61       61> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-61       61> تغلية االمتحان لموضوعات المقرر مدي -
 المطورة المحاضرة  أساليب التعليم والتعلم -

 المشكالت حل إستراتيجية. 
 المشروعات على القائم التعلم إستراتيجية     . 
 الذهني العصف 
 التعاوني التعلم إستراتيجية 
 البحث وحلقات المناقشة إستراتيجية 
 العملي البيان إستراتيجية 
 الذاتي التعلم إستراتيجيات 
 االكتشاف 
 األدوار لعب 

 التعليمية العروض
           نظري              لريقة تقويم اللالب -

 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 -
من الصعوبات التي تعرض لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -1

عدم توافر العدد الكافي من المقرر 
أعضاء الهيئة المعاونة لتدريس 

 .الجانب التلبيقي
عدم توافر األدوات والخامات إلتمام  -

 الجانب التلبيقي.
عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل  -

 لممارسة الجانب التلبيقي.
              -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة للمكتبة  -19 -مقترحات تحسين المقرر : -1

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -21
 األنمال المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -21
 .التغذية وعلوم األلعمة

 لتدريس النظريمعامل زيادة عدد المدرجات وال -22
   والعملي.

المعامل المتاحة لللالب للتعرف عقد اتفاقية مع  -23
 علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التلبيقي. -24
)إن مالحظااااات المراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينلبق

ماا تم تنفيذ  من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 التلبيقي.انتداب عدد كاف لتدريس الجانب  -1

 )ما هيماا لم يتم تنفياذ  من مقترحات  -9
 و األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب اللالب على  -13
 بسبب عدم وجود تدريب األنمال المختلفة للتقويم.

√ 



كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع 
 .بنوك األسئلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -14
وذلك بسبب  .م األلعمةالتغذية وعلو  تخصص

الخلة 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  -15

بسبب محدودية األماكن وزيادة والعملي النظري 
  .أعداد اللالب كل عام

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة لللالب للتعرف  -16
 علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -60
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

بداية العام مع  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
اللالب على األنمال المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم واللالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

التغذية وعلوم تخصص 
 .األلعمة

مع بداية الخلة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التلبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم واللالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخلة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

  د. فردوس عبد المنعم عبد الهادي أ.د. عزة زهير   اسم منسق المادة :
 2121التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 

 - 1 - 

 

 6106/6102للعبم الذراسي  حقزيز هقزر دراسي

  

 لسى : انؼهىو انزشثىٌخ وانُفسٍخ 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

  ربسٌخ انزشثٍخ وانزؼهٍى اسى انًمشس 1

 أصىل انزشثٍخ  انزخصص 2

 ضبنضخانفشلخ ان انفشلخ/ انًسزىي 3

 ( َظشي + )/( ػًه2ً) اد/انسبػبد انًؼزًذحػذد انىؽذ 4

  انُظبو انًزجغ الخزٍبس نغُخ االيزؾبَبد 5

 ( غٍش يزىفش)( يزىفش    ) َظبو انًشاعؼخ انخبسعٍخ ناليزؾبٌ 6

 1 ػذد انمبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 أ.د/ إًٌبٌ ؽًذي يؾًذ ػًبس أسًبء انًؾبضشٌٍ انًسبهًٍٍ فى رذسٌس انًمشس  8

 خخصصت :هعلوهبث ه –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 115 ػذد انطالة انًهزؾمٍٍ ثبنًمشس -

 113 ػذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزؾبٌ  -

 (     92.18(        % )106َبعؼ: ػذد ) َزٍغخ االيزؾبٌ  -

 ( 6.9(         %  )7ساست: ػذد)

 ( عٍذ عذا6.96ًزبص     )( ي0.87) انُسجخ انًئىٌخ % نهُبعؾٍٍ طجمب نهزمذٌشاد انؾبصهٍٍ ػهٍهب -

 ( يمجىل54.78( عٍذ      )29.57)

 -حذريس الوقزر : – 6

 %100 انًىضىػبد انزً رى رذسٌسهب

% نًب رى رذسٌسه يٍ انًؾزىي األسبسً 

 نهًمشس
 عذد السبعبث هحخوى الوقزر

  الجزء األول: حبريخ الخزبيت

 2 يمذيخ ضشوسٌخ –ربسٌخ انزشثٍخ وانزؼهٍى 

 2 اد انجذائٍخ. ً انًغزىانزشثٍخ ف

 2 انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انششلٍخ انمذًٌخ "انزشثٍخ انفشػىٍَخ"

 4 انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انغشثٍخ انمذًٌخ " انزشثٍخ انٍىَبٍَخ"

 2 انزشثٍخ فً انؼصىس انىسطى "انزشثٍخ انًسٍؾٍخ"

 2 انزشثٍخ فً انؼصىس انىسطى "انزشثٍخ اإلساليٍخ "

 2 انزشثٍخ االوسثٍخ وانغشثٍخ"  صىس انؾذٌضخ  انزشثٍخ فً انؼ

 2 انزشثٍخ فً انؼصىس انؾذٌضخ "فً انششق انؼشثً اإلساليً"

  انغضء انضبًَ: َظبو انزؼهٍى فً يصش

 2 أهًٍزه ويُهظ دساسزه –ربسٌخ انزؼهٍى 

 2 األوضبع انزؼهًٍٍخ واالعزًبػٍخ لجم لٍبو انذونخ انؾذٌضخ

 2 ذٌش فً ػهذ يؾًذ ػهًيمىيبد َظبو انزؼهٍى انؾ

 2 انزؼهٍى يٍ َهبٌخ ؽكى يؾًذ ػهً وؽزى االؽزالل

 2 انزؼهٍى رؾذ االؽزالل انجشٌطبًَ

  2  1973 – 1952انزؼهٍى فً ظم انضىسح 
يذي انزضاو انمبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًؾزىي  -

 انًمشس 

 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  ىػبد انًمشسيذي رغطٍخ االيزؾبٌ نًىض -

   (> )85 

 رذسٌت ػًهً يؾبضشاد َظشٌخ )  ( () أسبنٍت انزؼهٍى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٍخدساسخ ؽبنخ       )  )(



 

 - 2 - 

 ثؾبس أاألػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ػًم 

 %      )( شفىي80( َظشي ) طشٌمخ رمىٌى انطالة -

( أػًبل فصهٍخ )ػًهً 20 )(    % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

( يزووووىافشح )( يزووووىافشح ثذسعووووخ يؾووووذودح            )( غٍووووش ) انًشاعغ انؼهًٍخ -

 يزىافشح

( يزووووىافشح ثذسعووووخ يؾووووذودح             )( غٍووووش )( يزووووىافشح ) انىسبئم انًؼٍُخ-

 يزىافشح

(غٍوووش عوووخ يؾوووذودح               ))( يزوووىافشح )( يزوووىافشح ثذس انًسزهضيبد وانخبيبد -

 يزىافشح

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

 

رمسوووٍى انطوووالة روي انزؾصوووٍم انًوووُخفت إنوووى يغًىػوووبد  -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

 صغٍشح ٌزى انزذسٌس نهى فً اولبد إضبفٍخ ػهى ولذ انًؾبضشح.

 دساسخ كم يؾبضشح.إعشاء يشاعؼخ ثؼذ  -2

 ( أصُبء انًؾبضشح.Quizzes Testػًم اخزجبساد لصٍشح ) -3

طبنوت  300اال ٌضٌذ ػذد انطالة فً انًغًىػوخ انىاؽوذح ػوٍ  -4

 نًب فً رنك يٍ فبئذح نهغًٍغ. فً انًذسط

ب نًسوووبػذح انطوووالة روي االسوووزؼبَخ ثوووبنطالة انفوووبئمٍٍ دساسوووٍ -1 )إٌ وعذد(هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي                  -2

انزؾصووٍم انًووُخفت ػهووى أٌ ٌكووىٌ هووزا هووى انزكهٍوو  انًطهووىة 

يُهى)أػًوووبل انسوووُخ( أو االسوووزؼبَخ ثبنىظوووبئ  انًؼبوَخ)يذسسوووٍٍ 

 نًشكهخ ضٍك انىلذ نألسبرزح. يؼٍذٌٍ( ورنك رغُجب   -يسبػذٌٍ

 دساسخ كم يؾبضشح.إعشاء يشاعؼخ ثؼذ  -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

 ( أصُبء انًؾبضشح.Quizzes Testػًم اخزجبساد لصٍشح ) -2

رمسوووٍى انطوووالة روي انزؾصوووٍم انًوووُخفت إنوووى يغًىػوووبد  -1 )يب هً واألسجبة(              هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث  -9

 -صغٍشح ٌزى انزذسٌس نهى فً اولبد إضبفٍخ ػهى ولذ انًؾبضشح

ا نضٍك انىلذ.نى ٌزى رُفٍز هزا ان  ًمزشػ  َظش 

طبنوت  300اال ٌضٌذ ػذد انطالة فً انًغًىػوخ انىاؽوذح ػوٍ  -2

هوزا انًمزوشػ نوى ٌحطوشػ  -نًب فً رنك يوٍ فبئوذح نهغًٍوغ فً انًذسط

 ػهى اداسح انكهٍخ يٍ لجم، وانزًس رفؼٍهه.

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عي الخٌفيذ لخطويزحوقيج ا حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

 نغُخ ششاء انكزت  لجم رذسٌس انًمشس  ششاء يشاعغ ؽذٌضخ نهًكزجخ  إيكبٍَبد انزذسٌس 

انًؾبضش انًسئىل ػٍ  رذسٌس  لجم رذسٌس انًمشس   رمسٍى انطالة نًغًىػبد  إيكبٍَبد انزذسٌس 

 انًمشس

     أهبًي عبذ الوقصوديس القسن/ أ.د/ رئ           اسن القبئن ببلخذريس: أ.د / إيوبى حوذي عوبر

 الوزاجع الخبرجي:أ.د/ سويزة هحوذ شٌذ
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 6102/6108للعبم الذراسي  حقزيز هقزر دراسي

  

 لسى : انؼهىو انزشثىٌخ وانُفسٍخ 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

  انزؼهٍىربسٌخ انزشثٍخ و اسى انًمشس 1

 أصىل انزشثٍخ  انزخصص 2

 ضبنضخانفشلخ ان انفشلخ/ انًسزىي 3

 ( َظشي + )/( ػًه2ً) ػذد انىؽذاد/انسبػبد انًؼزًذح 4

  انُظبو انًزجغ الخزٍبس نغُخ االيزؾبَبد 5

 ( غٍش يزىفش)( يزىفش    ) َظبو انًشاعؼخ انخبسعٍخ ناليزؾبٌ 6

 1 ػذد انمبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 أ.د/ إًٌبٌ ؽًذي يؾًذ ػًبس ء انًؾبضشٌٍ انًسبهًٍٍ فى رذسٌس انًمشس أسًب 8

 هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 148 ػذد انطالة انًهزؾمٍٍ ثبنًمشس -

 147 ػذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزؾبٌ  -

 (     98.64(        % )145َبعؼ: ػذد ) َزٍغخ االيزؾبٌ  -

 ( 1.36%  )  (       2ساست: ػذد)

انُسجخ انًئىٌخ % نهُبعؾٍٍ طجمب نهزمذٌشاد انؾبصهٍٍ  -

 ػهٍهب

 ( عٍذ عذا%31.97( يًزبص     )10.20%)

 ( يمجىل29.25( عٍذ      )27.21%)

 -حذريس الوقزر : – 6

 %100 انًىضىػبد انزً رى رذسٌسهب -

 سبعبث ا عذد هحخوى الوقزر % نًب رى رذسٌسه يٍ انًؾزىي األسبسً نهًمشس -

  الجزء األول: حبريخ الخزبيت

 2 يمذيخ ضشوسٌخ –ربسٌخ انزشثٍخ وانزؼهٍى 

 2 انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انجذائٍخ.

انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انششلٍخ انمذًٌخ "انزشثٍخ 

 انفشػىٍَخ"

2 

انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انغشثٍخ انمذًٌخ " انزشثٍخ 

 انٍىَبٍَخ"

4 

 2 " سطى "انزشثٍخ انًسٍؾًانزشثٍخ فً انؼصىس انى

 2 انزشثٍخ فً انؼصىس انىسطى "انزشثٍخ اإلساليٍخ "

انزشثٍخ فً انؼصىس انؾذٌضخ  " انزشثٍخ االوسثٍخ 

 وانغشثٍخ"

2 

انزشثٍخ فً انؼصىس انؾذٌضخ "فً انششق انؼشثً 

 اإلساليً"

2 

  انغضء انضبًَ: َظبو انزؼهٍى فً يصش

 2 لجم لٍبو انذونخ انؾذٌضخاألوضبع انزؼهًٍٍخ واالعزًبػٍخ 

 2 يمىيبد َظبو انزؼهٍى انؾذٌش فً ػهذ يؾًذ ػهً

 2 انزؼهٍى يٍ َهبٌخ ؽكى يؾًذ ػهً وؽزى االؽزالل

 2 انزؼهٍى رؾذ االؽزالل انجشٌطبًَ

  2 1973 – 1952انزؼهٍى فً ظم انضىسح 
 84-60(      )    60> )      (  يذي انزضاو انمبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًؾزىي انًمشس  -
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 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  يذي رغطٍخ االيزؾبٌ نًىضىػبد انًمشس -

   (> )85 

 رذسٌت ػًهً يؾبضشاد َظشٌخ )  ( () أسبنٍت انزؼهٍى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٍخدساسخ ؽبنخ       )  )(

 ثؾبس أاألػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ػًم 

 %      )( شفىي80( َظشي ) الةطشٌمخ رمىٌى انط -

( أػًبل فصهٍخ )ػًهً 20 )(    % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 )( غٍش يزىافشح                       ( يزىافشح )( يزىافشح ثذسعخ يؾذودح ) انًشاعغ انؼهًٍخ -

 )( غٍش يزىافشح                   ( يزىافشح ثذسعخ يؾذودح     )( يزىافشح ) انىسبئم انًؼٍُخ-

 (غٍش يزىافشح)( يزىافشح )( يزىافشح ثذسعخ يؾذودح               ) انًسزهضيبد وانخبيبد -

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

ٌوووزى  رمسوووٍى انطوووالة روي انزؾصوووٍم انًوووُخفت إنوووى يغًىػوووبد صوووغٍشح -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

 انزذسٌس نهى فً اولبد إضبفٍخ ػهى ولذ انًؾبضشح.

 إعشاء يشاعؼخ ثؼذ دساسخ كم يؾبضشح. -2

 ( أصُبء انًؾبضشح.Quizzes Testػًم اخزجبساد لصٍشح ) -3

 طبنوت فوً انًوذسط 300اال ٌضٌذ ػذد انطالة فوً انًغًىػوخ انىاؽوذح ػوٍ  -4

 نًب فً رنك يٍ فبئذح نهغًٍغ.

)إٌ الخبرجييي                 هالحظبث الوزاجعيي  -2

 وعذد(

االسوووزؼبَخ ثوووبنطالة انفوووبئمٍٍ دساسوووٍب نًسوووبػذح انطوووالة روي انزؾصوووٍم  -1

انًووُخفت ػهووى أٌ ٌكووىٌ هووزا هووى انزكهٍوو  انًطهووىة يُهى)أػًووبل انسووُخ( أو 

نًشوكهخ  يؼٍذٌٍ( ورنوك رغُجوب   -االسزؼبَخ ثبنىظبئ  انًؼبوَخ)يذسسٍٍ يسبػذٌٍ

 ضٍك انىلذ نألسبرزح.

 إعشاء يشاعؼخ ثؼذ دساسخ كم يؾبضشح. -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

 ( أصُبء انًؾبضشح.Quizzes Testػًم اخزجبساد لصٍشح ) -2

)يب هً               هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث  -9

 واألسجبة(

ح ٌوووزى رمسوووٍى انطوووالة روي انزؾصوووٍم انًوووُخفت إنوووى يغًىػوووبد صوووغٍش -1

نى ٌزى رُفٍز هوزا انًمزوشػ  -انزذسٌس نهى فً اولبد إضبفٍخ ػهى ولذ انًؾبضشح

ا نضٍك انىلذ.  َظش 

 طبنوت فوً انًوذسط 300اال ٌضٌذ ػذد انطالة فوً انًغًىػوخ انىاؽوذح ػوٍ  -2

هزا انًمزشػ نى ٌحطشػ ػهى اداسح انكهٍوخ يوٍ لجوم،  -نًب فً رنك يٍ فبئذح نهغًٍغ

 وانزًس رفؼٍهه.

 -ت الخطويز للوقزر للعبم القبدم :خط -01

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

 نغُخ ششاء انكزت  لجم رذسٌس انًمشس  ششاء يشاعغ ؽذٌضخ نهًكزجخ 

إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

إػذاد ثُك أسئهخ نهًمشس نزذسٌت انطالة 

 مىٌى  ػهى األًَبط انًخزهفخ نهز

 انًؾبضش انًسئىل ػٍ  رذسٌس انًمشس لجم رذسٌس انًمشس

     أهبًي عبذ الوقصودرئيس القسن/ أ.د/             اسن القبئن ببلخذريس: أ.د / إيوبى حوذي عوبر

 الوزاجع الخبرجي:أ.د/ سويزة هحوذ شٌذ
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 6108/6109للعبم الذراسي  حقزيز هقزر دراسي

 لسى : انؼهىو انزشثىٌخ وانُفسٍخ 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

  ربسٌخ انزشثٍخ وانزؼهٍى اسى انًمشس 1

 أصىل انزشثٍخ  انزخصص 2

 ضبنضخانفشلخ ان انفشلخ/ انًسزىي 3

 ( َظشي + )/( ػًه2ً) ػذد انىؽذاد/انسبػبد انًؼزًذح 4

  غُخ االيزؾبَبدانُظبو انًزجغ الخزٍبس ن 5

 ( غٍش يزىفش)( يزىفش    ) َظبو انًشاعؼخ انخبسعٍخ ناليزؾبٌ 6

 1 ػذد انمبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 أ.د/ إًٌبٌ ؽًذي يؾًذ ػًبس أسًبء انًؾبضشٌٍ انًسبهًٍٍ فى رذسٌس انًمشس  8

 هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 301 ػذد انطالة انًهزؾمٍٍ ثبنًمشس -

 300 ذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزؾبٌ ػ -

 (     100(        % )300َبعؼ: ػذد ) َزٍغخ االيزؾبٌ  -

  (0)%           (0)ساست: ػذد

انُسجخ انًئىٌخ % نهُبعؾٍٍ طجمب نهزمذٌشاد انؾبصهٍٍ  -

 ػهٍهب

 ( عٍذ عذا96( يًزبص     )28)

 ( يمجىل61( عٍذ      )115)

 -حذريس الوقزر : – 6

 %100 انًىضىػبد انزً رى رذسٌسهب -

 عذد السبعبث هحخوى الوقزر % نًب رى رذسٌسه يٍ انًؾزىي األسبسً نهًمشس -

  الجزء األول: حبريخ الخزبيت

 2 يمذيخ ضشوسٌخ –ربسٌخ انزشثٍخ وانزؼهٍى 

 2 انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انجذائٍخ.

انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انششلٍخ انمذًٌخ 

 ػىٍَخ""انزشثٍخ انفش

2 

انزشثٍخ فً انًغزًؼبد انغشثٍخ انمذًٌخ " 

 انزشثٍخ انٍىَبٍَخ"

4 

انزشثٍخ فً انؼصىس انىسطى "انزشثٍخ 

 انًسٍؾٍخ"

2 

انزشثٍخ فً انؼصىس انىسطى "انزشثٍخ 

 اإلساليٍخ "

2 

انزشثٍخ فً انؼصىس انؾذٌضخ  " انزشثٍخ 

 االوسثٍخ وانغشثٍخ"

2 

انششق انزشثٍخ فً انؼصىس انؾذٌضخ "فً 

 انؼشثً اإلساليً"

2 

  انغضء انضبًَ: َظبو انزؼهٍى فً يصش

األوضبع انزؼهًٍٍخ واالعزًبػٍخ لجم لٍبو 

 انذونخ انؾذٌضخ

2 

يمىيبد َظبو انزؼهٍى انؾذٌش فً ػهذ يؾًذ 

 ػهً

2 

انزؼهٍى يٍ َهبٌخ ؽكى يؾًذ ػهً وؽزى 

 االؽزالل

2 

 2 انزؼهٍى رؾذ االؽزالل انجشٌطبًَ
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  2 1973 – 1952ظم انضىسح  انزؼهٍى فً

 84-60)      (    60> )      (  يذي انزضاو انمبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًؾزىي انًمشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  يذي رغطٍخ االيزؾبٌ نًىضىػبد انًمشس -

   (> )85 

 رذسٌت ػًهً يؾبضشاد َظشٌخ )  ( () أسبنٍت انزؼهٍى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٍخدساسخ ؽبنخ       )  ()

 ثؾبس أاألػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ػًم 

 %      )( شفىي80( َظشي ) طشٌمخ رمىٌى انطالة -

( أػًبل فصهٍخ )ػًهً 20 )(    % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 غٍش يزىافشح( يزىافشح )( يزىافشح ثذسعخ يؾذودح            )( ) انًشاعغ انؼهًٍخ -

 ( يزىافشح ثذسعخ يؾذودح             )( غٍش يزىافشح)( يزىافشح ) انىسبئم انًؼٍُخ-

 (غٍش يزىافشح)( يزىافشح )( يزىافشح ثذسعخ يؾذودح               ) انًسزهضيبد وانخبيبد -

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

رمسووٍى انطووالة روي انزؾصووٍم انًووُخفت إنووى يغًىػووبد صووغٍشح ٌووزى  -1 -ححسيي الوقزر :هقخزحبث  -6

 انزذسٌس نهى فً اولبد إضبفٍخ ػهى ولذ انًؾبضشح.

 إعشاء يشاعؼخ ثؼذ دساسخ كم يؾبضشح. -2

 ( أصُبء انًؾبضشح.Quizzes Testػًم اخزجبساد لصٍشح ) -3

طبنووت فووً  300اال ٌضٌووذ ػووذد انطووالة فووً انًغًىػووخ انىاؽووذح ػووٍ  -4

 نًب فً رنك يٍ فبئذح نهغًٍغ. انًذسط

)إٌ هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي                  -2

 وعذد(

االسووزؼبَخ ثووبنطالة انفووبئمٍٍ دساسووٍب نًسووبػذح انطووالة روي انزؾصووٍم  -1

انًُخفت ػهى أٌ ٌكىٌ هزا هى انزكهٍ  انًطهوىة يُهى)أػًوبل انسوُخ( أو 

 يؼٍووذٌٍ( ورنووك رغُجووب   -بوَخ)يذسسووٍٍ يسووبػذٌٍاالسووزؼبَخ ثبنىظووبئ  انًؼ

 نًشكهخ ضٍك انىلذ نألسبرزح.

 إعشاء يشاعؼخ ثؼذ دساسخ كم يؾبضشح. -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

 ( أصُبء انًؾبضشح.Quizzes Testػًم اخزجبساد لصٍشح ) -2

)يب هً               هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث  -9

 واألسجبة(

رمسووٍى انطووالة روي انزؾصووٍم انًووُخفت إنووى يغًىػووبد صووغٍشح ٌووزى  -1

نوى ٌوزى رُفٍوز هوزا  -انزذسٌس نهوى فوً اولوبد إضوبفٍخ ػهوى ولوذ انًؾبضوشح

ا نضٍك انىلذ.  انًمزشػ  َظش 

طبنووت فووً  300اال ٌضٌووذ ػووذد انطووالة فووً انًغًىػووخ انىاؽووذح ػووٍ  -2

هوزا انًمزوشػ نوى ٌحطوشػ ػهوى اداسح  -نًب فً رنوك يوٍ فبئوذح نهغًٍوغ انًذسط

 انكهٍخ يٍ لجم، وانزًس رفؼٍهه.

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

 نغُخ ششاء انكزت  لجم رذسٌس انًمشس  ششاء يشاعغ ؽذٌضخ نهًكزجخ  إيكبٍَبد انزذسٌس 

انًؾبضش انًسئىل ػٍ  لجم رذسٌس انًمشس   رخطٍظ انًمشس فى صىسح إنكزشوٍَخ  انزذسٌس إيكبٍَبد 

 رذسٌس انًمشس

            أهبًي عبذ الوقصودأ.د/ :رئيس القسن           اسن القبئن ببلخذريس:أ.د / إيوبى حوذي عوبر

 الوزاجع الخبرجي:أ.د/ سويزة هحوذ شٌذ



 
 م  2017 – 2016( للعام الجامعي  2تنفيذ المالبس ) تقرير مقرر 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2تنفيذ المالبس ) اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5

 ✔غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 115 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %                        %         عدد                 نتيجة االمتحان  -

        1.75      2راسب        99.13            114     ناجح  

النسبببة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %31.30جيد جدا          %  16.54ممتاز      

 %23.48مقبول            %26.96    جيد    

 %0.87ضعيف  

 %0ضعيف جدا   

 % 0راسب الئحة 

 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عدد  الموضوع الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات

  األسبوع

مفهببببببببوم المالبببببببببس المنزليببببببببة  -1
 وأنماتها 

تطبيقي : أخذ قياسبات الجسبم ورسبم 

 الكورساج 

6 1 

ون األساسبي وتبر  مفهوم الباتر-2
 الحصول عليه  

تطبيقببي : رسببم الببباترون األساسبببي 
 الشخصي الكامل للسيدات

 

6 2 

األدوات المسببببتخدمة فببببي رسببببم -3
 الباترون 

حبباالت أربببر حجببم ورسببم  تطبيقببي :
 باترون الكم

6 3 

تبببببر  رسبببببم البببببباترون أدوات  -4
 التفصيل والخياتة

6 4 



 
تطبيقبببي : رسبببم وتشبببريح  بببباترون 

 البنطلون 

أنببواع القمشببة المسببتخدمة لتنفيببذ  -5
 المالبس المنزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة 

6 5 

ريفية تحديد عدد األمتار الالزمبة  -6
 لتنفيذ موديل مالبس منزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة

 

6 6 

د القماش للتفصبيل والحياربة اعدا -7
 واختبار منتصف الفصل الدراسي 

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة

6 7 

تبببببر  وضبببببع البببببباترون علبببببي -8
 القماش 

تطبيقبببببي : رسبببببم موديبببببل بيجامبببببا 
حريمببببي والبنطلببببون وتنفيببببذها فببببي 

 صورة عينة واختيار المشروع

 

6 8 

ات الح تطبيقبي : ريفية أخذ عالم -9
رسببم وتشببريح ببباترون بعبب  أنببواع 
األربببببوال المسبببببتخدمة فبببببي تنفيببببببذ 
المالببببس المنزليبببة ورسبببم بببباترون 
المشروع وتحديبد الخامبات المناسببة 

 له  

6 9 

الغبببببرز المسبببببتخدمة لحياربببببة  -10
 المالبس المنزلية 

تطبيقببببي : متابعببببة رسببببم وتشببببريح 
بببببباترون بعببببب  أنبببببواع األربببببوال 

يبببببذ المالببببببس المسبببببتخدمة فبببببي تنف
 المنزلية وبداية تنفيذ المشروع

6 10 

أنببببواع الحيارببببات المسببببتخدمة  -11
 لحيارة المالبس المنزلية 

رسم بع  أنواع األرمام المستخدمة 
لتنفيببببببذ المالبببببببس ومتابعببببببة تنفيببببببذ 

 المشروع

6 11 

فتحبببببات البببببردا: األساسبببببية :  -12
 فتحات الرأس واألرمام 

 ع تطبيقي : متابعة تنفيذ المشرو

6 12 

 فتحات الردا: المساعدة  -13

 المردات والعراوي 

تطبيقي : االنتها: من تنفيذ المشروع 
 وتقييمه 

6 13 

متابعة فتحات الردا: المسباعدة  -14
:الجيبببوب ووسبببائل تثبيببب  الفتحبببات 

6 14 



 
 والبنسات 

 تطبيقي : مراجعة ما تم دراسته 

 

 %100 ررلما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمق % -

 85< 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

 )تذرر( :           األعمال الفصلية

 -معارض فنية ألعمال الطالب -عينات أسبوعية 

 مشاريع 

 نظري                    شفوي  تريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 فرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوا  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 عدم وجود معمل مالبس مجهز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 قلة عدد المارينات المتوفرة بالكلية -2

 مارينات الموجودة بالكلية تهالك ال -3

 رثرة عدد المارينات المعطلة   -3

 %  77.39  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تجهيز معامل خاصة للمالبس   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -2

 زيادة عدد المارينات  -3

 شرا: مارينات حيارة حديثة  -4

 الكلية توفير مراجع حديثة بمكتبة  -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تمم تنفيمذم ممن مقترحمات التطموير عمي العمام  -8

 السابق

 توفير توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية -1

)مببا هبببي و ممما لممم يممتم تنفيمممذم مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -1

 زيادة عدد المارينات  -2

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 
✔
√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
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 : مارينات حيارة حديثة شرا  -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شرا: مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

ورالة الدراسات العليا ولجنة 

 شرا: الكتب بالقسم

القسم العلمي وورالة الكلية لشيون  ل تدريس المقررقب

 التعليم والطالب

في الخطة المستقبلية  تجهيز معامل خاصة للمالبس   -1 تحسين المرافق 

 للكلية 

عميد الكلية وورالة الكلية لشيون 

 التعليم والطالب

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -2

 زيادة عدد المارينات  -3

 رة حديثةشرا: مارينات حيا 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م 2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 م 2018 – 2017( للعام الجامعي  2تنفيذ المالبس ) تقرير مقرر 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -ة :معلومات أساسي –أ 

 ( 2تنفيذ المالبس ) اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( 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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 147 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 0.68      1راسب        99.32     147ناجح    

النسبببة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %33.43جيد جدا          %  52.03ممتاز      

 %2.70مقبول            %12.16جيد        

 %0.87ضعيف  

 %0ضعيف جدا   

 % 0راسب الئحة 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عدد  الموضوع الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات

  األسبوع

مفهببببببببوم المالبببببببببس المنزليببببببببة  -1
 وأنماتها 

تطبيقي : أخذ قياسبات الجسبم ورسبم 

 الكورساج 

6 1 

مفهوم الباترون األساسبي وتبر  -2
 الحصول عليه  

تطبيقببي : رسببم الببباترون األساسبببي 
 الشخصي الكامل للسيدات

 

6 2 

األدوات المسببببتخدمة فببببي رسببببم -3
 الباترون 

حبباالت أربببر حجببم ورسببم  طبيقببي :ت
 باترون الكم

6 3 



 
تبببببر  رسبببببم البببببباترون أدوات  -4

 التفصيل والخياتة

تطبيقبببي : رسبببم وتشبببريح  بببباترون 
 البنطلون 

6 4 

أنببواع القمشببة المسببتخدمة لتنفيببذ  -5
 المالبس المنزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة 

6 5 

ية تحديد عدد األمتار الالزمبة ريف -6
 لتنفيذ موديل مالبس منزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة

 

6 6 

اعداد القماش للتفصبيل والحياربة  -7
 واختبار منتصف الفصل الدراسي 

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة

6 7 

وضبببببع البببببباترون علبببببي تبببببر  -8
 القماش 

تطبيقبببببي : رسبببببم موديبببببل بيجامبببببا 
حريمببببي والبنطلببببون وتنفيببببذها فببببي 

 صورة عينة واختيار المشروع

 

6 8 

ريفية أخذ عالمات الح تطبيقبي :  -9
رسببم وتشببريح ببباترون بعبب  أنببواع 
األربببببوال المسبببببتخدمة فبببببي تنفيببببببذ 
المالببببس المنزليبببة ورسبببم بببباترون 

اسببة المشروع وتحديبد الخامبات المن
 له  

6 9 

الغبببببرز المسبببببتخدمة لحياربببببة  -10
 المالبس المنزلية 

تطبيقببببي : متابعببببة رسببببم وتشببببريح 
بببببباترون بعببببب  أنبببببواع األربببببوال 
المسبببببتخدمة فبببببي تنفيبببببذ المالببببببس 

 المنزلية وبداية تنفيذ المشروع

6 10 

أنببببواع الحيارببببات المسببببتخدمة  -11
 لحيارة المالبس المنزلية 

ستخدمة رسم بع  أنواع األرمام الم
لتنفيببببببذ المالبببببببس ومتابعببببببة تنفيببببببذ 

 المشروع

6 11 

فتحبببببات البببببردا: األساسبببببية :  -12
 فتحات الرأس واألرمام 

 تطبيقي : متابعة تنفيذ المشروع 

6 12 

 فتحات الردا: المساعدة  -13

 المردات والعراوي 

تطبيقي : االنتها: من تنفيذ المشروع 
 وتقييمه 

6 13 



 
ا: المسباعدة متابعة فتحات الرد -14

:الجيبببوب ووسبببائل تثبيببب  الفتحبببات 
 والبنسات 

 تطبيقي : مراجعة ما تم دراسته 

 

6 14 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< 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 )تذرر( :          

 -معارض فنية ألعمال الطالب -عينات أسبوعية 

 مشاريع 

 نظري                    شفوي  تريقة تقويم الطالب -

 مال فصلية             عمليأع

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 محدودة    غير متوافرة متوافرة      متوافرة بدرجة  المستلزمات والخامات -

 1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود معمل مالبس مجهز  -1

 قلة عدد المارينات المتوفرة بالكلية -2

 تهالك المارينات الموجودة بالكلية  -3

 رثرة عدد المارينات المعطلة   -3

 %  84.78          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تجهيز معامل خاصة للمالبس   -1 -المقرر : مقترحات تحسين -6

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -2

 زيادة عدد المارينات  -3

 شرا: مارينات حيارة حديثة  -4

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية  -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تمم تنفيمذم ممن مقترحمات التطموير عمي العمام  -8

 السابق

 ر توفير مراجع حديثة بمكتبة الكليةتوفي -1

)مببا هبببي و ممما لممم يممتم تنفيمممذم مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -1

 زيادة عدد المارينات  -2

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 
✔
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 شرا: مارينات حيارة حديثة   -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 عن التنفيذالمسئول  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شرا: مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

ورالة الدراسات العليا ولجنة 

 شرا: الكتب بالقسم

القسم العلمي وورالة الكلية لشيون  قبل تدريس المقرر

 التعليم والطالب

لمستقبلية في الخطة ا تجهيز معامل خاصة للمالبس   -4 تحسين المرافق 

 للكلية 

عميد الكلية وورالة الكلية لشيون 

 التعليم والطالب

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -5

 زيادة عدد المارينات  -6

 شرا: مارينات حيارة حديثة 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م   2018/   التوقيع :                                            التاريخ :    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م 2019 – 2018( للعام الجامعي  2تنفيذ المالبس ) تقرير مقرر 

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2تنفيذ المالبس ) اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + ) 2)  لمعتمدةعدد الوحدات / الساعات ا 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ✔غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 300 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

        0.33        1راسب        99.6     299ناجح    

النسبببة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %31.67جيد جدا             %  6.67ممتاز      

 %23.33مقبول            %37.66جيد        

 %0.33ضعيف  

 %0ضعيف جدا   

 % 0راسب الئحة 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عدد  الموضوع الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات

  األسبوع

مفهببببببببوم المالبببببببببس المنزليببببببببة  -1
 وأنماتها 

تطبيقي : أخذ قياسبات الجسبم ورسبم 

 اج الكورس

6 1 

مفهوم الباترون األساسبي وتبر  -2
 الحصول عليه  

تطبيقببي : رسببم الببباترون األساسبببي 
 الشخصي الكامل للسيدات

 

6 2 

األدوات المسببببتخدمة فببببي رسببببم -3
 الباترون 

حبباالت أربببر حجببم ورسببم  تطبيقببي :
 باترون الكم

6 3 

تبببببر  رسبببببم البببببباترون أدوات  -4
 التفصيل والخياتة

6 4 



 
ريح  بببباترون تطبيقبببي : رسبببم وتشببب

 البنطلون 

أنببواع القمشببة المسببتخدمة لتنفيببذ  -5
 المالبس المنزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة 

6 5 

ريفية تحديد عدد األمتار الالزمبة  -6
 لتنفيذ موديل مالبس منزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 صورة عينةوتشريحها وتنفيذها في 

 

6 6 

اعداد القماش للتفصبيل والحياربة  -7
 واختبار منتصف الفصل الدراسي 

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة

6 7 

تبببببر  وضبببببع البببببباترون علبببببي -8
 القماش 

تطبيقبببببي : رسبببببم موديبببببل بيجامبببببا 
حريمببببي والبنطلببببون وتنفيببببذها فببببي 

 صورة عينة واختيار المشروع

 

6 8 

ريفية أخذ عالمات الح تطبيقبي :  -9
رسببم وتشببريح ببباترون بعبب  أنببواع 
األربببببوال المسبببببتخدمة فبببببي تنفيببببببذ 
المالببببس المنزليبببة ورسبببم بببباترون 
المشروع وتحديبد الخامبات المناسببة 

 له  

6 9 

الغبببببرز المسبببببتخدمة لحياربببببة  -10
 المالبس المنزلية 

تطبيقببببي : متابعببببة رسببببم وتشببببريح 
األربببببوال بببببباترون بعببببب  أنبببببواع 

المسبببببتخدمة فبببببي تنفيبببببذ المالببببببس 
 المنزلية وبداية تنفيذ المشروع

6 10 

أنببببواع الحيارببببات المسببببتخدمة  -11
 لحيارة المالبس المنزلية 

رسم بع  أنواع األرمام المستخدمة 
لتنفيببببببذ المالبببببببس ومتابعببببببة تنفيببببببذ 

 المشروع

6 11 

فتحبببببات البببببردا: األساسبببببية :  -12
 فتحات الرأس واألرمام 

 قي : متابعة تنفيذ المشروع تطبي

6 12 

 فتحات الردا: المساعدة  -13

 المردات والعراوي 

تطبيقي : االنتها: من تنفيذ المشروع 
 وتقييمه 

6 13 

متابعة فتحات الردا: المسباعدة  -14
:الجيبببوب ووسبببائل تثبيببب  الفتحبببات 

6 14 



 
 والبنسات 

 تطبيقي : مراجعة ما تم دراسته 

 

 %100 من المحتوي األساسي للمقرر لما تم تدريسه % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 ة فصليةدراسة حالة          أنشط

 األعمال الفصلية )تذرر( :          

 -معارض فنية ألعمال الطالب -عينات أسبوعية 

 مشاريع 

 نظري                    شفوي  تريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة   المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود معمل مالبس مجهز  -1

 توفرة بالكلية قلة عدد المارينات الم-2

 تهالك المارينات الموجودة بالكلية  -3

 رثرة عدد المارينات المعطلة   -3

 %  86.91  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تجهيز معامل خاصة للمالبس   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -2

 زيادة عدد المارينات  -3

 شرا: مارينات حيارة حديثة  -4

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية  -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تمم تنفيمذم ممن مقترحمات التطموير عمي العمام  -8

 السابق

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية -1

)مببا هبببي و ممما لممم يممتم تنفيمممذم مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -1

 عدد المارينات  زيادة -2

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 
✔
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 شرا: مارينات حيارة حديثة   -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شرا: مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

ورالة الدراسات العليا ولجنة 

 : الكتب بالقسمشرا

القسم العلمي وورالة الكلية لشيون  قبل تدريس المقرر

 التعليم والطالب

في الخطة المستقبلية  تجهيز معامل خاصة للمالبس   -7 تحسين المرافق 

 للكلية 

عميد الكلية وورالة الكلية لشيون 

 التعليم والطالب

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -8

 ت زيادة عدد المارينا -9

 شرا: مارينات حيارة حديثة 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م   التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م 2020 – 2019( للعام الجامعي  2تقرير مقرر تنفيذ المالبس ) 

 

 

 سم: االقتصاد المنزليق

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2تنفيذ المالبس ) اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ✔غير متوفر              متوفر    جعة الخارجية لالمتحاننظام المرا 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 332 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %          عدد                  %        عدد                 نتيجة االمتحان  -

        0.33        5راسب           99.6            331      ناجح  

النسبببة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

ال توجببد تقببديرات لهببذا العببام حيببي رببان التقيببيم عبببارة عببن أبحببا   

 وليس اختبار 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عدد  الموضوع الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات

  األسبوع

مفهببببببببوم المالبببببببببس المنزليببببببببة  -1
 وأنماتها 

تطبيقي : أخذ قياسبات الجسبم ورسبم 

 الكورساج 

6 1 

مفهوم الباترون األساسبي وتبر  -2
 الحصول عليه  

تطبيقببي : رسببم الببباترون األساسبببي 
 الشخصي الكامل للسيدات

 

6 2 

مسببببتخدمة فببببي رسببببم األدوات ال-3
 الباترون 

حبباالت أربببر حجببم ورسببم  تطبيقببي :
 باترون الكم

6 3 

تبببببر  رسبببببم البببببباترون أدوات  -4
 التفصيل والخياتة

تطبيقبببي : رسبببم وتشبببريح  بببباترون 
 البنطلون 

6 4 



 
أنببواع القمشببة المسببتخدمة لتنفيببذ  -5

 المالبس المنزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 في صورة عينة وتشريحها وتنفيذها 

6 5 

ريفية تحديد عدد األمتار الالزمبة  -6
 لتنفيذ موديل مالبس منزلية

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 وتشريحها وتنفيذها في صورة عينة

 

6 6 

اعداد القماش للتفصبيل والحياربة  -7
 واختبار منتصف الفصل الدراسي 

تطبيقببي : رسببم موديببل قمصببان نببوم 
 في صورة عينة وتشريحها وتنفيذها

6 7 

تبببببر  وضبببببع البببببباترون علبببببي -8
 القماش 

تطبيقبببببي : رسبببببم موديبببببل بيجامبببببا 
حريمببببي والبنطلببببون وتنفيببببذها فببببي 

 صورة عينة واختيار المشروع

 

6 8 

ريفية أخذ عالمات الح تطبيقبي :  -9
رسببم وتشببريح ببباترون بعبب  أنببواع 
األربببببوال المسبببببتخدمة فبببببي تنفيببببببذ 
المالببببس المنزليبببة ورسبببم بببباترون 

لمشروع وتحديبد الخامبات المناسببة ا
 له  

6 9 

الغبببببرز المسبببببتخدمة لحياربببببة  -10
 المالبس المنزلية 

تطبيقببببي : متابعببببة رسببببم وتشببببريح 
بببببباترون بعببببب  أنبببببواع األربببببوال 
المسبببببتخدمة فبببببي تنفيبببببذ المالببببببس 

 المنزلية وبداية تنفيذ المشروع

6 10 

أنببببواع الحيارببببات المسببببتخدمة  -11
 لحيارة المالبس المنزلية 

رسم بع  أنواع األرمام المستخدمة 
لتنفيببببببذ المالبببببببس ومتابعببببببة تنفيببببببذ 

 المشروع

6 11 

فتحبببببات البببببردا: األساسبببببية :  -12
 فتحات الرأس واألرمام 

 تطبيقي : متابعة تنفيذ المشروع 

6 12 

 فتحات الردا: المساعدة  -13

 المردات والعراوي 

تطبيقي : االنتها: من تنفيذ المشروع 
 وتقييمه 

6 13 

متابعة فتحات الردا: المسباعدة  -14
:الجيبببوب ووسبببائل تثبيببب  الفتحبببات 

 والبنسات 

 تطبيقي : مراجعة ما تم دراسته 

6 14 



 
 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< 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 )تذرر( :          

 -معارض فنية ألعمال الطالب -عينات أسبوعية 

 مشاريع 

 ليمية أبحا  تع  تريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 رةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متواف  المستلزمات والخامات -

 1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود معمل مالبس مجهز  -1

 قلة عدد المارينات المتوفرة بالكلية -2

 تهالك المارينات الموجودة بالكلية  -3

 رثرة عدد المارينات المعطلة   -3

 %  86.91  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 للمالبس  تجهيز معامل خاصة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -2

 زيادة عدد المارينات  -3

 شرا: مارينات حيارة حديثة  -4

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية  -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تمم تنفيمذم ممن مقترحمات التطموير عمي العمام  -8

 السابق

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية -2

)مببا هبببي و ممما لممم يممتم تنفيمممذم مممن مقترحممات  -9

 األسباب (

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -1

 زيادة عدد المارينات  -2

 شرا: مارينات حيارة حديثة   -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 
✔
√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

√ 
✔

√
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تحسين إمكانيات 

  التدريس

   

مع بداية العام  شرا: مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

ورالة الدراسات العليا ولجنة 

 شرا: الكتب بالقسم

القسم العلمي وورالة الكلية لشيون  قبل تدريس المقرر

 التعليم والطالب

في الخطة المستقبلية  تجهيز معامل خاصة للمالبس   -1 تحسين المرافق 

 للكلية 

لة الكلية لشيون عميد الكلية وورا

 التعليم والطالب

 اجرا: صيانة دورية للمارينات  -2

 زيادة عدد المارينات  -3

 شرا: مارينات حيارة حديثة 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م  2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 ية بتاريخ: بمجلس الكل االعتمادتم 

 

 

 



 
 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

6106-6107 

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ذم١١ُ االغز٠ح    اعُ اٌّمشس 1

 الرظاد ِٕضٌٟ اٌرخظض 2

 2017-2016 اٌثاٌثح اٌفشلح / اٌّغرٛٞ 3

 ( ػٍّٟ 2( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاخ / اٌغاػاخ اٌّؼرّذج 4

 ذشى١ً ِجٍظ اٌمغُ االِرحأاخإٌظاَ اٌّرثغ الخر١اس ٌجٕح  5

 غ١ش ِرٛفش      ِرٛفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسج١ح ٌالِرحاْ 6

 أعرار٠ٓ ٌٍّادج ٚثالثح ٌٍرطث١مٟ ػذد اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 115 ػذد اٌطالب اٌٍّرحم١ٓ تاٌّمشس -

 114 ػذد اٌطالب اٌز٠ٓ أدٚا االِرحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔر١جح االِرحاْ  -

 حشِاْ     99.13   114ٔاجح    

إٌغبببثح اٌّة٠ٛبببح % ٌٍٕببباجح١ٓ ؽثمبببا ٌٍرمبببذ٠شاخ  -

 اٌحاط١ٍٓ ػ١ٍٙا

 ج١ذ جذا              34.78ِّراص      

 ِمثٛي                    14.68ج١ذ   

 -جذريس المقرر : – 6

 ِشالثح ٚذم١١ُ األغز٠ح -1 اٌّٛػٛػاخ اٌرٟ ذُ ذذس٠غٙا -

اٌخٛاص اٌؼؼ٠ٛح ٚاٌحغ١ح ٌألغز٠ح . ٔىٙح تؼغ األغز٠ح -2

 -ٔىٙبح اٌجبثٓ  - ٔىٙبح األعبّان -ٔىٙح اٌٍحَٛ  -)ٔىٙح اٌخثض 

اٌؼاللببح تبب١ٓ  -ٔىٙببح اٌمٙببٛج  -ٔىٙببح اٌشبباٜ  -ٔىٙببح اٌفٛاوببٗ 

 أٔٛاع اخشٜ ِٓ اٌّزالاخ -اٌرشو١ة اٌى١ّاٚٞ ٚاٌطؼُ

ِشوثبباخ إٌىٙببح اٌّغببرخذِح فببٝ األغز٠ببح)ِشوثاخ إٌىٙببح  -3

إٌىٙاخ االططٕاػ١ح( إٌىٙاخ اٌشبائؼح االعبرخذاَ  -اٌطث١ؼ١ح

اٌؼٛاًِ اٌح٠ٛ١ح ٚاٌى١ّ١ائ١بح فٝ أغز٠ح األؽفاي ٚذأث١ش٘ا ػٍٝ 

 اٌح٠ٛ١ح .

 اٌشائحح:-4

ذمذ٠ش اٌمٛاَ تاعرخذاَ األجٙضج )جٙاص ل١باط لبٛاَ اٌفاوٙبح  -5

جٙاص ل١اط اٌمٛاَ تطش٠مح االخرشاق )جٙباص  -تطش٠مح اٌؼغؾ

جٙباص  -جٙباص اٚذباٚا ٌم١باط اٌمبٛاَ -جٙاص اٌثمبة -االخرشاق(

١باط دسجبح جٙاص ل -جٙاص ل١اط اٌمٛاَ -ل١اط دسجح اٌطشاٚج

 اٌر١ٍف

اٌطشق اٌى١ّبٛ ؽث١ؼ١بح ٌرمبذ٠ش لبٛاَ اٌغزاد)ذمبذ٠ش اٌشؽٛتبح -6

 -ذمببذ٠ش خاطبب١ح عببؼح ِغببه اٌّبباد -)اٌّبباد( تاٌّببادج اٌغزائ١ببح

ذمببذ٠ش ٔغببثح  -ذمببذ٠ش اٌّببٛاد اٌظببٍثح غ١ببش اٌزائثببح فببٝ اٌىحببٛي

ل١باط  -ذمبذ٠ش اٌىثافبح -ذمذ٠ش ٔغبثح اٌحظبٝ ٚاٌشِبً -اال١ٌاف

اعبرخذاَ اٌظبٛخ  -Consistencyل١اط خاطب١ح اٌب   -اٌٍْٛ

 وّم١اط ٌٍمٛاَ

 -لبٛاَ اٌؼجب١ٓ -خٛاص اٌمٛاَ ٌثؼغ األغز٠ح)لٛاَ اٌٍحبَٛ-7

لبٛاَ اٌفٛاوبٗ ٚاٌخؼبشٚاخ ٚػاللبح اٌرشو١بة  -لٛاَ اٌبذْ٘ٛ 

 اٌذل١ك ٌٍّادج اٌغزائ١ح تمٛاِٗ

√ 

1 

  140.2 

870  

36.52 

   



 
 -ٌْٛ األغز٠ح : ػٛاًِ االحغاط تاٌٍْٛ )ػٛاِبً ؽث١ؼ١بح -8

ج١ح( ػ١بببٛب س ٠بببح ػٛاِبببً عببب١ىٌٛٛ -ػٛاِبببً فغببب١ٌٛٛج١ح

 ذٛط١ف األٌٛاْ -األٌٛاْ

ِبٛاد ِأؼبح  -ِبٛاد ٍِٛٔبح -اٌّٛاد اٌّؼبافح )ِبٛاد حافظبح -9

 ِٛاد اػافح أخشٜ -ِح١ٍاخ -ٌألوغذج

اٌرم١ببب١ُ اٌث١ٌٛبببٛجٟ اٌمٛاػبببذ اٌّرؼٍمبببح تببباجشاد اٌرجببباسب -10

اٌؼٛاِببببً اٌرببببٝ ذبببب ثش ػٍببببٝ دسجببببح اعببببرجاتح  -اٌث١ٌٛٛج١ببببح

 رمذ٠ش اٌث١ٌٛٛجٝ ٌٍثشٚذ١ٓاٌ -اٌّؼًّ اٌث١ٌٛٛجٝ -اٌح١ٛأاخ

 فرشاخ طالح١ح األغز٠ح االشرشاؽاخ اٌؼاِح -11

االشرشاؽاخ ٚاٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح ٚاٌرشش٠ؼاخ )اطذاس 12-

 اٌٍجاْ اٌف١ٕح -اٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح

 اٌرشش٠ؼاخ اٌغزائ١ح : اٌمٛا١ٔٓ اٌغزائ١ح -13

 اٌّشاوً اٌظح١ح ٌّظأغ األغز٠ح-14

 %85 رٛٞ األعاعٟ ٌٍّمشس% ٌّا ذُ ذذس٠غٗ ِٓ اٌّح -

 85<            84 -60       60> ِذٞ اٌرضاَ اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ تّحرٛٞ اٌّمشس  -

 85<         84-60       60> ِذٞ ذغط١ح االِرحاْ ٌّٛػٛػاخ اٌّمشس -

 ِحاػشاخ ٔظش٠ح           ذذس٠ة ػٍّٟ أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ -

 دساعح حاٌح          أٔشطح فظ١ٍح

 األػّاي اٌفظ١ٍح )ذزوش( :       

 ِؼاسع ف١ٕح ألػّاي اٌطالب

 ٔظشٞ                       شفٛٞ  ؽش٠مح ذم٠ُٛ اٌطالب -

 أػّاي فظ١ٍح               ػٍّٟ

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّح -

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌٛعائً اٌّؼ١ٕح-

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌّغرٍضِاخ ٚاٌخاِاخ -

ػذَ ذٛافش ِٓ اٌظؼٛتاخ اٌرٟ ذؼشع ٌٙا اٌّمشس  -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

اٌؼذد اٌىافٟ ِٓ أػؼاد ا١ٌٙةح اٌّؼاٚٔح ٌرذس٠ظ 

 ، اٌجأة اٌرطث١مٟ

 % 81.33            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح . -1 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

األّٔاؽ إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ  -2

 اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ.

 ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ ذخظض إداسج إٌّضي. -3

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ -4

 ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ اٌّراحح ٌرذس٠ظ إٌظشٞ   -5

 

 ال ٠ٕطثك )إْ ٚجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

ي العااب  مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  اا -8

 السببق

 ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح . -1

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ -6

)ِبببا ٘بببٟ ٚ ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األعثاب (

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ  -1

اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ. تغثة ػذَ ٚجٛد ذذس٠ة وافٟ تاٌى١ٍح 

 ٚػغ تٕٛن األعةٍحألػؼاد ١٘ةح اٌرذس٠ظ ػٍٝ 

ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ ذخظض إداسج  -2

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
إٌّضي.ٚرٌه تغثة اٌخطح اٌخّغ١ح تاٌمغُ اٌرٟ ٠رُ تٙا 

ذؼ١١ٓ ِؼ١ذ ٚاحذ وً ػاَ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ذخظض اٌّؼ١ذ فٟ 

 اٌرغز٠ح ٚاٌّالتظ ٚاإلداسج تاٌرثادي وً ػاَ

 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -01

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

ذحغ١ٓ إِىا١ٔاخ 

 اٌرذس٠ظ 

   

ِغ تذا٠ح اٌؼاَ  ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح 

 اٌذساعٟ

ٚواٌح اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا ٌٚجٕح 

 ششاد اٌىرة تاٌمغُ

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة 

 اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ.

ػؼٛ ١٘ةح اٌرذس٠ظ اٌمائُ  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

تاٌرذس٠ظ ٚٚواٌح اٌى١ٍح ٌشةْٛ 

 اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب 

ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ 

 ذخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذا٠ح اٌخطح 

 اٌخّغ١ح اٌمادِح

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍح

أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة 

 اٌرطث١مٟ

اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚٚواٌح اٌى١ٍح  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

 ٌشةْٛ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب

 أ.د/ عؼ١ذ ِٕاع  ------دمحم د/ِٕٝ اتشا١ُ٘أ.                      اعُ ِٕغك اٌّادج :

 

 اٌرٛل١غ :                                            اٌراس٠خ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

6107-6108  

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ذم١١ُ االغز٠ح    اعُ اٌّمشس 1

 الرظاد ِٕضٌٟ اٌرخظض 2

 2018-2017اٌثاٌثح اٌفشلح / اٌّغرٛٞ 3

 ( ػٍّٟ 2( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاخ / اٌغاػاخ اٌّؼرّذج 4

 اٌمغُذشى١ً ِجٍظ  إٌظاَ اٌّرثغ الخر١اس ٌجٕح االِرحأاخ 5

 غ١ش ِرٛفش      ِرٛفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسج١ح ٌالِرحاْ 6

 أعرار٠ٓ ٌٍّادج ٚثالثح ٌٍرطث١مٟ ػذد اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 301 ػذد اٌطالب اٌٍّرحم١ٓ تاٌّمشس -

 297 ػذد اٌطالب اٌز٠ٓ أدٚا االِرحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔر١جح االِرحاْ  -

  غائة    99.66   296ٔاجح    

إٌغبببثح اٌّة٠ٛبببح % ٌٍٕببباجح١ٓ ؽثمبببا ٌٍرمبببذ٠شاخ  -

 اٌحاط١ٍٓ ػ١ٍٙا

 ج١ذ جذا              18.24ِّراص      

 ِمثٛي                    29.72ج١ذ   

 -جذريس المقرر : – 6

 ِشالثح ٚذم١١ُ األغز٠ح -1 اٌّٛػٛػاخ اٌرٟ ذُ ذذس٠غٙا -

اٌخٛاص اٌؼؼ٠ٛح ٚاٌحغ١ح ٌألغز٠ح . ٔىٙح تؼغ األغز٠ح -2

 -ٔىٙبح اٌجبثٓ  -ٔىٙبح األعبّان  -ٔىٙح اٌٍحَٛ  -)ٔىٙح اٌخثض 

اٌؼاللببح تبب١ٓ  -ٔىٙببح اٌمٙببٛج  -ٔىٙببح اٌشبباٜ  -ٔىٙببح اٌفٛاوببٗ 

 أٔٛاع اخشٜ ِٓ اٌّزالاخ -اٌرشو١ة اٌى١ّاٚٞ ٚاٌطؼُ

ِشوثبباخ إٌىٙببح اٌّغببرخذِح فببٝ األغز٠ببح)ِشوثاخ إٌىٙببح  -3

إٌىٙاخ االططٕاػ١ح( إٌىٙاخ اٌشبائؼح االعبرخذاَ  -اٌطث١ؼ١ح

فٝ أغز٠ح األؽفاي ٚذأث١ش٘ا ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌح٠ٛ١ح ٚاٌى١ّ١ائ١بح 

 اٌح٠ٛ١ح .

 اٌشائحح:-4

اٌمٛاَ تاعرخذاَ األجٙضج )جٙاص ل١باط لبٛاَ اٌفاوٙبح ذمذ٠ش  -5

جٙاص ل١اط اٌمٛاَ تطش٠مح االخرشاق )جٙباص  -تطش٠مح اٌؼغؾ

جٙباص  -جٙباص اٚذباٚا ٌم١باط اٌمبٛاَ -جٙاص اٌثمبة -االخرشاق(

جٙاص ل١باط دسجبح  -جٙاص ل١اط اٌمٛاَ -ل١اط دسجح اٌطشاٚج

 اٌر١ٍف

مبذ٠ش اٌشؽٛتبح اٌطشق اٌى١ّبٛ ؽث١ؼ١بح ٌرمبذ٠ش لبٛاَ اٌغزاد)ذ-6

 -ذمببذ٠ش خاطبب١ح عببؼح ِغببه اٌّبباد -)اٌّبباد( تاٌّببادج اٌغزائ١ببح

ذمببذ٠ش ٔغببثح  -ذمببذ٠ش اٌّببٛاد اٌظببٍثح غ١ببش اٌزائثببح فببٝ اٌىحببٛي

ل١باط  -ذمبذ٠ش اٌىثافبح -ذمذ٠ش ٔغبثح اٌحظبٝ ٚاٌشِبً -اال١ٌاف

اعبرخذاَ اٌظبٛخ  -Consistencyل١اط خاطب١ح اٌب   -اٌٍْٛ

 وّم١اط ٌٍمٛاَ

 -لبٛاَ اٌؼجب١ٓ -األغز٠ح)لٛاَ اٌٍحبَٛخٛاص اٌمٛاَ ٌثؼغ -7

لبٛاَ اٌفٛاوبٗ ٚاٌخؼبشٚاخ ٚػاللبح اٌرشو١بة  -لٛاَ اٌبذْ٘ٛ 

 اٌذل١ك ٌٍّادج اٌغزائ١ح تمٛاِٗ

 -ٌْٛ األغز٠ح : ػٛاًِ االحغاط تاٌٍْٛ )ػٛاِبً ؽث١ؼ١بح -8

√ 

1 

  25039 

440  

26.68 

   



 
ػٛاِبببً عببب١ىٌٛٛج١ح( ػ١بببٛب س ٠بببح  -ػٛاِبببً فغببب١ٌٛٛج١ح

 ذٛط١ف األٌٛاْ -األٌٛاْ

ِبٛاد ِأؼبح  -ِبٛاد ٍِٛٔبح -ٛاد حافظبحاٌّٛاد اٌّؼبافح )ِب -9

 ِٛاد اػافح أخشٜ -ِح١ٍاخ -ٌألوغذج

اٌرم١ببب١ُ اٌث١ٌٛبببٛجٟ اٌمٛاػبببذ اٌّرؼٍمبببح تببباجشاد اٌرجببباسب -10

اٌؼٛاِببببً اٌرببببٝ ذبببب ثش ػٍببببٝ دسجببببح اعببببرجاتح  -اٌث١ٌٛٛج١ببببح

 اٌرمذ٠ش اٌث١ٌٛٛجٝ ٌٍثشٚذ١ٓ -اٌّؼًّ اٌث١ٌٛٛجٝ -اٌح١ٛأاخ

 اخ اٌؼاِحفرشاخ طالح١ح األغز٠ح االشرشاؽ -11

االشرشاؽاخ ٚاٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح ٚاٌرشش٠ؼاخ )اطذاس 12-

 اٌٍجاْ اٌف١ٕح -اٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح

 اٌرشش٠ؼاخ اٌغزائ١ح : اٌمٛا١ٔٓ اٌغزائ١ح -13

 اٌّشاوً اٌظح١ح ٌّظأغ األغز٠ح-14

 %85 % ٌّا ذُ ذذس٠غٗ ِٓ اٌّحرٛٞ األعاعٟ ٌٍّمشس -

 85<            84 -60       60> ِذٞ اٌرضاَ اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ تّحرٛٞ اٌّمشس  -

 85<         84-60       60> ِذٞ ذغط١ح االِرحاْ ٌّٛػٛػاخ اٌّمشس -

 ِحاػشاخ ٔظش٠ح           ذذس٠ة ػٍّٟ أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ -

 فظ١ٍحدساعح حاٌح          أٔشطح 

 األػّاي اٌفظ١ٍح )ذزوش( :       

 ِؼاسع ف١ٕح ألػّاي اٌطالب

 ٔظشٞ                       شفٛٞ  ؽش٠مح ذم٠ُٛ اٌطالب -

 أػّاي فظ١ٍح               ػٍّٟ

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّح -

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌٛعائً اٌّؼ١ٕح-

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌّغرٍضِاخ ٚاٌخاِاخ -

ػذَ ذٛافش ِٓ اٌظؼٛتاخ اٌرٟ ذؼشع ٌٙا اٌّمشس  -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

اٌؼذد اٌىافٟ ِٓ أػؼاد ا١ٌٙةح اٌّؼاٚٔح ٌرذس٠ظ 

 ، اٌجأة اٌرطث١مٟ

 % 84.96            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح .-1 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

األّٔاؽ اٌّخرٍفح إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ -2

 ٌٍرم٠ُٛ.

 ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ ذخظض إداسج إٌّضي.-3

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ-4

 ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ اٌّراحح ٌرذس٠ظ إٌظشٞ  -5

 

 ال ٠ٕطثك )إْ ٚجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

الحطااوير  ااي العااب  مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت  -8

 السببق

 ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح . -3

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ -4

)ِبببا ٘بببٟ ٚ ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األعثاب (

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ  -3

اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ. تغثة ػذَ ٚجٛد ذذس٠ة وافٟ تاٌى١ٍح 

 اٌرذس٠ظ ػٍٝ ٚػغ تٕٛن األعةٍحألػؼاد ١٘ةح 

ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ ذخظض إداسج  -4

إٌّضي.ٚرٌه تغثة اٌخطح اٌخّغ١ح تاٌمغُ اٌرٟ ٠رُ تٙا 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
ذؼ١١ٓ ِؼ١ذ ٚاحذ وً ػاَ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ذخظض اٌّؼ١ذ فٟ 

 اٌرغز٠ح ٚاٌّالتظ ٚاإلداسج تاٌرثادي وً ػاَ

إٌظشٞ  ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ اٌّراحح ٌرذس٠ظ -5

 تغثة ِحذٚد٠ح األِاوٓ ٚص٠ادج أػذاد اٌطالب وً ػاَ 

 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -01

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

ذحغ١ٓ إِىا١ٔاخ 

 اٌرذس٠ظ 

   

ِغ تذا٠ح اٌؼاَ  ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح 

 اٌذساعٟ

اٌؼ١ٍا ٌٚجٕح ٚواٌح اٌذساعاخ 

 ششاد اٌىرة تاٌمغُ

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة 

 اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ.

ػؼٛ ١٘ةح اٌرذس٠ظ اٌمائُ  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

تاٌرذس٠ظ ٚٚواٌح اٌى١ٍح ٌشةْٛ 

 اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب 

ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ 

 ذخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذا٠ح اٌخطح 

 اٌخّغ١ح اٌمادِح

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍح

أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة 

 اٌرطث١مٟ

اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚٚواٌح اٌى١ٍح  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

 ٌشةْٛ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب

 أ.د/ عؼ١ذ ِٕاع  ----دمحم د/ِٕٝ اتشا١ُ٘أ.                      اعُ ِٕغك اٌّادج :

 

 اٌراس٠خ :    /    /                           اٌرٛل١غ :                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جقرير مقرر دراسي

6108-6109 

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ذم١١ُ االغز٠ح    اعُ اٌّمشس 1

 الرظاد ِٕضٌٟ اٌرخظض 2

 2019-2018اٌثاٌثح اٌفشلح / اٌّغرٛٞ 3

 ( ػٍّٟ 2( ٔظشٞ + ) 2)  / اٌغاػاخ اٌّؼرّذجػذد اٌٛحذاخ  4

 ذشى١ً ِجٍظ اٌمغُ إٌظاَ اٌّرثغ الخر١اس ٌجٕح االِرحأاخ 5

 غ١ش ِرٛفش      ِرٛفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسج١ح ٌالِرحاْ 6

 أعرار٠ٓ ٌٍّادج ٚثالثح ٌٍرطث١مٟ ػذد اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 148 ػذد اٌطالب اٌٍّرحم١ٓ تاٌّمشس -

 148 ػذد اٌطالب اٌز٠ٓ أدٚا االِرحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔر١جح االِرحاْ  -

        100   148ٔاجح    

إٌغبببثح اٌّة٠ٛبببح % ٌٍٕببباجح١ٓ ؽثمبببا ٌٍرمبببذ٠شاخ  -

 اٌحاط١ٍٓ ػ١ٍٙا

 ج١ذ جذا              18.92ِّراص      

 ِمثٛي                    31.76ج١ذ   

 -جذريس المقرر : – 6

 ِشالثح ٚذم١١ُ األغز٠ح -1 اٌّٛػٛػاخ اٌرٟ ذُ ذذس٠غٙا -

اٌخٛاص اٌؼؼ٠ٛح ٚاٌحغ١ح ٌألغز٠ح . ٔىٙح تؼغ األغز٠ح -2

 -ٔىٙبح اٌجبثٓ  -ٔىٙبح األعبّان  -اٌٍحَٛ ٔىٙح  -)ٔىٙح اٌخثض 

اٌؼاللببح تبب١ٓ  -ٔىٙببح اٌمٙببٛج  -ٔىٙببح اٌشبباٜ  -ٔىٙببح اٌفٛاوببٗ 

 أٔٛاع اخشٜ ِٓ اٌّزالاخ -اٌرشو١ة اٌى١ّاٚٞ ٚاٌطؼُ

ِشوثبباخ إٌىٙببح اٌّغببرخذِح فببٝ األغز٠ببح)ِشوثاخ إٌىٙببح  -3

إٌىٙاخ االططٕاػ١ح( إٌىٙاخ اٌشبائؼح االعبرخذاَ  -اٌطث١ؼ١ح

األؽفاي ٚذأث١ش٘ا ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌح٠ٛ١ح ٚاٌى١ّ١ائ١بح فٝ أغز٠ح 

 اٌح٠ٛ١ح .

 اٌشائحح:-4

ذمذ٠ش اٌمٛاَ تاعرخذاَ األجٙضج )جٙاص ل١باط لبٛاَ اٌفاوٙبح  -5

جٙاص ل١اط اٌمٛاَ تطش٠مح االخرشاق )جٙباص  -تطش٠مح اٌؼغؾ

جٙباص  -جٙباص اٚذباٚا ٌم١باط اٌمبٛاَ -جٙاص اٌثمبة -االخرشاق(

جٙاص ل١باط دسجبح  -ص ل١اط اٌمٛاَجٙا -ل١اط دسجح اٌطشاٚج

 اٌر١ٍف

اٌطشق اٌى١ّبٛ ؽث١ؼ١بح ٌرمبذ٠ش لبٛاَ اٌغزاد)ذمبذ٠ش اٌشؽٛتبح -6

 -ذمببذ٠ش خاطبب١ح عببؼح ِغببه اٌّبباد -)اٌّبباد( تاٌّببادج اٌغزائ١ببح

ذمببذ٠ش ٔغببثح  -ذمببذ٠ش اٌّببٛاد اٌظببٍثح غ١ببش اٌزائثببح فببٝ اٌىحببٛي

ل١باط  -ذمبذ٠ش اٌىثافبح -ذمذ٠ش ٔغبثح اٌحظبٝ ٚاٌشِبً -اال١ٌاف

اعبرخذاَ اٌظبٛخ  -Consistencyل١اط خاطب١ح اٌب   -ْٛاٌٍ

 وّم١اط ٌٍمٛاَ

 -لبٛاَ اٌؼجب١ٓ -خٛاص اٌمٛاَ ٌثؼغ األغز٠ح)لٛاَ اٌٍحبَٛ-7

لبٛاَ اٌفٛاوبٗ ٚاٌخؼبشٚاخ ٚػاللبح اٌرشو١بة  -لٛاَ اٌبذْ٘ٛ 

 اٌذل١ك ٌٍّادج اٌغزائ١ح تمٛاِٗ

√ 

 

  18.81 

0 

38.51 

  



 
 -ٌْٛ األغز٠ح : ػٛاًِ االحغاط تاٌٍْٛ )ػٛاِبً ؽث١ؼ١بح -8

ػٛاِبببً عببب١ىٌٛٛج١ح( ػ١بببٛب س ٠بببح  -١ٌٛٛج١حػٛاِبببً فغببب

 ذٛط١ف األٌٛاْ -األٌٛاْ

ِبٛاد ِأؼبح  -ِبٛاد ٍِٛٔبح -اٌّٛاد اٌّؼبافح )ِبٛاد حافظبح -9

 ِٛاد اػافح أخشٜ -ِح١ٍاخ -ٌألوغذج

اٌرم١ببب١ُ اٌث١ٌٛبببٛجٟ اٌمٛاػبببذ اٌّرؼٍمبببح تببباجشاد اٌرجببباسب -10

اٌؼٛاِببببً اٌرببببٝ ذبببب ثش ػٍببببٝ دسجببببح اعببببرجاتح  -اٌث١ٌٛٛج١ببببح

 اٌرمذ٠ش اٌث١ٌٛٛجٝ ٌٍثشٚذ١ٓ -اٌّؼًّ اٌث١ٌٛٛجٝ -اٌح١ٛأاخ

 فرشاخ طالح١ح األغز٠ح االشرشاؽاخ اٌؼاِح -11

االشرشاؽاخ ٚاٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح ٚاٌرشش٠ؼاخ )اطذاس 12-

 اٌٍجاْ اٌف١ٕح -اٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح

 اٌرشش٠ؼاخ اٌغزائ١ح : اٌمٛا١ٔٓ اٌغزائ١ح -13

 اٌّشاوً اٌظح١ح ٌّظأغ األغز٠ح-14

 %85 ٌّا ذُ ذذس٠غٗ ِٓ اٌّحرٛٞ األعاعٟ ٌٍّمشس%  -

 85<            84 -60       60> ِذٞ اٌرضاَ اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ تّحرٛٞ اٌّمشس  -

 85<         84-60       60> ِذٞ ذغط١ح االِرحاْ ٌّٛػٛػاخ اٌّمشس -

 ذذس٠ة ػٍّٟ       ِحاػشاخ ٔظش٠ح     أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ -

 دساعح حاٌح          أٔشطح فظ١ٍح

 األػّاي اٌفظ١ٍح )ذزوش( :       

 ِؼاسع ف١ٕح ألػّاي اٌطالب

 ٔظشٞ                       شفٛٞ  ؽش٠مح ذم٠ُٛ اٌطالب -

 أػّاي فظ١ٍح               ػٍّٟ

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّح -

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌٛعائً اٌّؼ١ٕح-

 ِرٛافشج      ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج    غ١ش ِرٛافشج  اٌّغرٍضِاخ ٚاٌخاِاخ -

ػذَ ذٛافش ِٓ اٌظؼٛتاخ اٌرٟ ذؼشع ٌٙا اٌّمشس  -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

اٌؼذد اٌىافٟ ِٓ أػؼاد ا١ٌٙةح اٌّؼاٚٔح ٌرذس٠ظ 

، وزٌه ػذَ ٚجٛد أِاوٓ واف١ح اٌجأة اٌرطث١مٟ

ٌرخض٠ٓ األػّاي اٌف١ٕح إٌاذجح ِٓ اٌجأة اٌرطث١مٟ 

 ٌٍطالب تاٌمغُ.

 % 89.87            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح .-1 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح -2

 ٌٍرم٠ُٛ.

 ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ ذخظض إداسج إٌّضي.-3

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ-4

 ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ اٌّراحح ٌرذس٠ظ إٌظشٞ  -5

 

 ال ٠ٕطثك )إْ ٚجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح . -5

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ -6

)ِبببا ٘بببٟ ٚ ماااب لااام ياااحم جن يااامق مااان مقحرحااابت  -9

 األعثاب (

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح -1

ٌٍرم٠ُٛ. تغثة ػذَ ٚجٛد ذذس٠ة وافٟ تاٌى١ٍح ألػؼاد ١٘ةح 

 اٌرذس٠ظ ػٍٝ ٚػغ تٕٛن األعةٍح

 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -01

 عن الحن يم المسئول جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

ذحغ١ٓ إِىا١ٔاخ 

 اٌرذس٠ظ 

   

ِغ تذا٠ح اٌؼاَ  ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح 

 اٌذساعٟ

ٚواٌح اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا ٌٚجٕح 

 ششاد اٌىرة تاٌمغُ

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة 

 اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ.

ػؼٛ ١٘ةح اٌرذس٠ظ اٌمائُ  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

تاٌرذس٠ظ ٚٚواٌح اٌى١ٍح ٌشةْٛ 

 اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب 

ِغ تذا٠ح اٌخطح  ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ 

 اٌخّغ١ح اٌمادِح

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍح

أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة 

 اٌرطث١مٟ

اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚٚواٌح اٌى١ٍح  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

 ٌشةْٛ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب

ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ  ذحغ١ٓ اٌّشافك 

 اٌّراحح ٌرذس٠ظ إٌظشٞ  

فٟ اٌخطح اٌّغرمث١ٍح 

 ٌٍى١ٍح 

 ػ١ّذ اٌى١ٍح 

ذٛف١ش ِىاْ ِٕاعة ٌرخض٠ٓ أػّاي 

اٌطالب العرخذاِٙا فٟ ِؼاسع 

 اٌى١ٍح ٚاٌجاِؼح

إداسج شةْٛ اٌّىاْ ٚػّادج  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

 اٌى١ٍح

 عؼ١ذ ِٕاع أ.د/ ----ّحّذد/ِٕٝ اتشا١ّ٘أ.اعُ ِٕغك اٌّادج : 

 

 اٌرٛل١غ :  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

2019-2020 

 

 جاِؼح / إٌّٛف١ح

 و١ٍح / اٌرشت١ح إٌٛػ١ح

 لغُ/  االلرظاد إٌّضٌٟ

 -ِؼٍِٛاخ أعاع١ح : –أ 

 ذم١١ُ االغز٠ح    اعُ اٌّمشس 1

 الرظاد ِٕضٌٟ اٌرخظض 2

 2019-2018اٌثاٌثح اٌفشلح / اٌّغرٛٞ 3

 ( ػٍّٟ 2( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاخ / اٌغاػاخ اٌّؼرّذج 4

 ذشى١ً ِجٍظ اٌمغُ إٌظاَ اٌّرثغ الخر١اس ٌجٕح االِرحأاخ 5

 ِرٛفشغ١ش         ِرٛفش    ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسج١ح ٌالِرحاْ 6

 أعرار٠ٓ ٌٍّادج ٚثالثح ٌٍرطث١مٟ ػذد اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ 7

 -ِؼٍِٛاخ ِرخظظح : –ب 

 -اإلحظائ١اخ : – 1

 338 ػذد اٌطالب اٌٍّرحم١ٓ تاٌّمشس -

 331 ػذد اٌطالب اٌز٠ٓ أدٚا االِرحاْ  -

 %               ػذد      %                 ػذد           ٔر١جح االِرحاْ  -

        100   331 ٔاجح   

إٌغثح اٌّة٠ٛح % ٌٍٕاجح١ٓ ؽثما ٌٍرمذ٠شاخ  -

 اٌحاط١ٍٓ ػ١ٍٙا

 53.77    ج١ذ جذا              27.19     اصِّر 

 ِمثٛي                            ج١ذ   

 -ذذس٠ظ اٌّمشس : – 2

 ِشالثح ٚذم١١ُ األغز٠ح -1 اٌّٛػٛػاخ اٌرٟ ذُ ذذس٠غٙا -

اٌخٛاص اٌؼؼ٠ٛح ٚاٌحغ١ح ٌألغز٠ح . ٔىٙح تؼغ األغز٠ح -2

 -ٔىٙح اٌجثٓ  -ٔىٙح األعّان  -ٔىٙح اٌٍحَٛ  -)ٔىٙح اٌخثض 

اٌؼاللح ت١ٓ  -ٔىٙح اٌمٙٛج  -ٔىٙح اٌشاٜ  -ٔىٙح اٌفٛاوٗ 

 أٔٛاع اخشٜ ِٓ اٌّزالاخ -اٌرشو١ة اٌى١ّاٚٞ ٚاٌطؼُ

اٌّغرخذِح فٝ األغز٠ح)ِشوثاخ إٌىٙح ِشوثاخ إٌىٙح  -3

إٌىٙاخ االططٕاػ١ح( إٌىٙاخ اٌشائؼح االعرخذاَ  -اٌطث١ؼ١ح

فٝ أغز٠ح األؽفاي ٚذأث١ش٘ا ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌح٠ٛ١ح ٚاٌى١ّ١ائ١ح 

 اٌح٠ٛ١ح .

 اٌشائحح:-4

ذمذ٠ش اٌمٛاَ تاعرخذاَ األجٙضج )جٙاص ل١اط لٛاَ اٌفاوٙح  -5

َ تطش٠مح االخرشاق )جٙاص جٙاص ل١اط اٌمٛا -تطش٠مح اٌؼغؾ

جٙاص  -جٙاص اٚذاٚا ٌم١اط اٌمٛاَ -جٙاص اٌثمة -االخرشاق(

جٙاص ل١اط دسجح  -جٙاص ل١اط اٌمٛاَ -ل١اط دسجح اٌطشاٚج

 اٌر١ٍف

اٌطشق اٌى١ّٛ ؽث١ؼ١ح ٌرمذ٠ش لٛاَ اٌغزاد)ذمذ٠ش اٌشؽٛتح -6

 -ذمذ٠ش خاط١ح عؼح ِغه اٌّاد -)اٌّاد( تاٌّادج اٌغزائ١ح

ذمذ٠ش ٔغثح  -د اٌظٍثح غ١ش اٌزائثح فٝ اٌىحٛيذمذ٠ش اٌّٛا

ل١اط  -ذمذ٠ش اٌىثافح -ذمذ٠ش ٔغثح اٌحظٝ ٚاٌشًِ -اال١ٌاف

اعرخذاَ اٌظٛخ  -Consistencyل١اط خاط١ح اٌ   -اٌٍْٛ

√ 

 

3.61

333 

16.3 

0 

 



 
 وّم١اط ٌٍمٛاَ

 -لٛاَ اٌؼج١ٓ -خٛاص اٌمٛاَ ٌثؼغ األغز٠ح)لٛاَ اٌٍحَٛ-7

اٌرشو١ة  لٛاَ اٌفٛاوٗ ٚاٌخؼشٚاخ ٚػاللح -لٛاَ اٌذْ٘ٛ 

 اٌذل١ك ٌٍّادج اٌغزائ١ح تمٛاِٗ

 -ٌْٛ األغز٠ح : ػٛاًِ االحغاط تاٌٍْٛ )ػٛاًِ ؽث١ؼ١ح -8

ػٛاًِ ع١ىٌٛٛج١ح( ػ١ٛب س ٠ح  -ػٛاًِ فغ١ٌٛٛج١ح

 ذٛط١ف األٌٛاْ -األٌٛاْ

ِٛاد ِأؼح  -ِٛاد ٍِٛٔح -اٌّٛاد اٌّؼافح )ِٛاد حافظح -9

 ِٛاد اػافح أخشٜ -ِح١ٍاخ -ٌألوغذج

اٌث١ٌٛٛجٟ اٌمٛاػذ اٌّرؼٍمح تاجشاد اٌرجاسب  اٌرم١١ُ-10

اٌؼٛاًِ اٌرٝ ذ ثش ػٍٝ دسجح اعرجاتح  -اٌث١ٌٛٛج١ح

 اٌرمذ٠ش اٌث١ٌٛٛجٝ ٌٍثشٚذ١ٓ -اٌّؼًّ اٌث١ٌٛٛجٝ -اٌح١ٛأاخ

 فرشاخ طالح١ح األغز٠ح االشرشاؽاخ اٌؼاِح -11

االشرشاؽاخ ٚاٌّٛاطفاخ اٌم١اع١ح ٚاٌرشش٠ؼاخ )اطذاس 12-

 اٌٍجاْ اٌف١ٕح -ع١حاٌّٛاطفاخ اٌم١ا

 اٌرشش٠ؼاخ اٌغزائ١ح : اٌمٛا١ٔٓ اٌغزائ١ح -13

 اٌّشاوً اٌظح١ح ٌّظأغ األغز٠ح-14

 %95 % ٌّا ذُ ذذس٠غٗ ِٓ اٌّحرٛٞ األعاعٟ ٌٍّمشس -

 85<            84 -60       60> ِذٞ اٌرضاَ اٌمائ١ّٓ تاٌرذس٠ظ تّحرٛٞ اٌّمشس  -

 85<         84-60       60> ٌّٛػٛػاخ اٌّمشسِذٞ ذغط١ح االِرحاْ  -

 ذذس٠ة ػٍّٟ           ِحاػشاخ ٔظش٠ح أعا١ٌة اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ -

 أٔشطح فظ١ٍح    دساعح حاٌح      

     األػّاي اٌفظ١ٍح )ذزوش( :   

 ِؼاسع ف١ٕح ألػّاي اٌطالب

 شفٛٞ           ٔظشٞ              ؽش٠مح ذم٠ُٛ اٌطالب -

 ػٍّٟ          أػّاي فظ١ٍح     

 -اإلِىأاخ اٌّراحح ٌٍرذس٠ظ : -3

 غ١ش ِرٛافشج ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج         ِرٛافشج  اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّح -

 ِرٛافشجغ١ش  ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج         ِرٛافشج  اٌٛعائً اٌّؼ١ٕح-

 غ١ش ِرٛافشج ِرٛافشج تذسجح ِحذٚدج         ِرٛافشج  اٌّغرٍضِاخ ٚاٌخاِاخ -

ػذَ ٚجٛد أِاوٓ واف١ح ٌرخض٠ٓ األػّاي اٌف١ٕح إٌاذجح ِٓ   -ل١ٛد إداس٠ح ٚذٕظ١ّ١ح: -4

 اٌجأة اٌرطث١مٟ ٌٍطالب تاٌمغُ.

 ػذَ ٚجٛد أجٙضج خاطح تاٌّادج ٌرذس٠ة اٌطٍثٗ ػ١ٍٙا.

 %            -ٔر١جح ذم٠ُٛ اٌطالب ٌٍّمشس: -5

 .ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح -1 -ِمرشحاخ ذحغ١ٓ اٌّمشس : -6

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح -2

 ٌٍرم٠ُٛ.

   .ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ اٌّراحح ٌرذس٠ظ إٌظشٞ-5

 

 ال ٠ٕطثك اٌخاسج١١ٓ )إْ ٚجذخ (ِالحظاخ اٌّشاجؼ١ٓ  -7

ِا ذُ ذٕف١زٖ ِٓ ِمرشحاخ اٌرط٠ٛش فٟ اٌؼاَ  -8

 اٌغاتك

 .ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح 

 أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة اٌرطث١مٟ

ِا ٌُ ٠رُ ذٕف١زٖ ِٓ ِمرشحاخ )ِا ٟ٘ ٚ األعثاب  -9

) 

ح إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍف-1

تغثة ػذَ ٚجٛد ذذس٠ة وافٟ تاٌى١ٍح ألػؼاد ١٘ةح  ٌٍرم٠ُٛ.

 اٌرذس٠ظ ػٍٝ ٚػغ تٕٛن األعةٍح.

 -خطح اٌرط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼاَ اٌمادَ : -10

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
 اٌّغةٛي ػٓ اٌرٕف١ز ذٛل١د اٌرط٠ٛش  ذٛط١ف اٌرط٠ٛش ِجاالخ اٌرط٠ٛش 

ذحغ١ٓ إِىا١ٔاخ 

 اٌرذس٠ظ 

   

اٌؼاَ ِغ تذا٠ح  ششاد ِشاجغ حذ٠ثح ٌٍّىرثح 

 اٌذساعٟ

ٚواٌح اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا ٌٚجٕح 

 ششاد اٌىرة تاٌمغُ

إػذاد تٕه أعةٍح ٌٍّمشس ٌرذس٠ة 

 اٌطالب ػٍٝ األّٔاؽ اٌّخرٍفح ٌٍرم٠ُٛ.

ػؼٛ ١٘ةح اٌرذس٠ظ اٌمائُ  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

ٚٚواٌح اٌى١ٍح ٌشةْٛ  تاٌرذس٠ظ

 اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب 

ِغ تذا٠ح اٌخطح  ص٠ادج ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ 

 اٌخّغ١ح اٌمادِح

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍح

أرذاب ِٓ ٠مَٛ ترذس٠ظ اٌجأة 

 اٌرطث١مٟ

اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚٚواٌح اٌى١ٍح  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

 ٌشةْٛ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌطالب

ص٠ادج ػذد اٌّذسجاخ ٚاألِاوٓ  ذحغ١ٓ اٌّشافك 

 اٌّراحح ٌرذس٠ظ إٌظشٞ  

فٟ اٌخطح اٌّغرمث١ٍح 

 ٌٍى١ٍح 

 ػ١ّذ اٌى١ٍح 

ذٛف١ش ِىاْ ِٕاعة ٌرخض٠ٓ أػّاي 

اٌطالب العرخذاِٙا فٟ ِؼاسع 

 اٌى١ٍح ٚاٌجاِؼح

إداسج شةْٛ اٌّىاْ ٚػّادج  لثً ذذس٠ظ اٌّمشس

 اٌى١ٍح

 

 أ.د/ عؼ١ذ ِٕاع جاد اٌشب---اعُ ِٕغك اٌّادج : أ.د /ِٕٝ اتشا١ُ٘ دمحم 

 

         2020-2019/     اٌرٛل١غ :                                    / 
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 1026/1027  للعبم الذراسي حقزيز هقزر دراسي

 

  

 قسٌ : اىعيىً اىزشثىٌخ واىْفسٍخ 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

  اىزشثٍخ وٍشنالد اىَجزَع اسٌ اىَقشس 1

 أصىه اىزشثٍخ  اىزخصص 2

 ثبٍّخاىفشقخ اى اىفشقخ / اىَسزىي 3

 ( ّظشي + )/( عَي2ً) اىىدذاد / اىسبعبد اىَعزَذحعذد  4

  اىْظبً اىَزجع الخزٍبس ىجْخ االٍزذبّبد 5

 ( غٍش ٍزىفش)( ٍزىفش    ) ّظبً اىَشاجعخ اىخبسجٍخ ىالٍزذبُ 6

 1 عذد اىقبئٍَِ ثبىزذسٌس 7

 أ.د/ إٌَبُ دَذي ٍذَذ عَبس أسَبء اىَذبضشٌِ اىَسبهٍَِ فى رذسٌس اىَقشس  8

 لوهبث هخخصصت :هع –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 2

 823 عذد اىطالة اىَيزذقٍِ ثبىَقشس -

 803 عذد اىطالة اىزٌِ أدوا االٍزذبُ  -

 (     95.52(        % )767ّبجخ: عذد ) ّزٍجخ االٍزذبُ  -

 ( 4.48(         %  )36ساست: عذد)

 ( جٍذ جذا23.5( ٍَزبص     )13.9) اىْسجخ اىَئىٌخ % ىيْبجذٍِ طجقب ىيزقذٌشاد اىذبصيٍِ عيٍهب -

 ( ٍقجىه34.8( جٍذ      )24.8)

 -حذريس الوقزر : – 1

 %100 اىَىضىعبد اىزً رٌ رذسٌسهب -

 

 عذد السبعبث هحخوى الوقزر % ىَب رٌ رذسٌسه ٍِ اىَذزىي األسبسً ىيَقشس -

 6 اىزشثٍخ واىَجزَع

 6 اىزشثٍخ وٍشنالد اىَجزَع

 4 ٍشنيخ اىجطبىخ

 4 يخ األٍٍخٍشن

 8 اىضىاثظ اىقبّىٍّخ ىسيىك اىَعيٌ

 

 84-60)      (    60> )      (  ٍذي اىزضاً اىقبئٍَِ ثبىزذسٌس ثَذزىي اىَقشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  ٍذي رغطٍخ االٍزذبُ ىَىضىعبد اىَقشس -

   (> )85 

 رذسٌت عَيً شٌخ )  (ٍذبضشاد ّظ () أسبىٍت اىزعيٌٍ واىزعيٌ -

 ( أّشطخ فصيٍخدساسخ دبىخ       )  )(

 ثذبس أاألعَبه اىفصيٍخ )رزمش( :   عَو 

 %      )( شفىي80( ّظشي ) طشٌقخ رقىٌٌ اىطالة -

( أعَبه فصيٍخ )عَيً 20 )  (  % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3
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 ٍذذودح )( غٍش ٍزىافشح( ٍزىافشح )( ٍزىافشح ثذسجخ ) اىَشاجع اىعيٍَخ -

 ( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح  )( غٍش ٍزىافشح)( ٍزىافشح ) اىىسبئو اىَعٍْخ-

 (غٍش ٍزىافشح)( ٍزىافشح )( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح) اىَسزيضٍبد واىخبٍبد -

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %77.14  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

رقسيٌٍ اىطييالة روي اىزذصيٍو اىَييْخفم إىيى ٍجَىعييبد  -1 -ر :هقخزحبث ححسيي الوقز -6

صيييغٍشح ٌيييزٌ اىزيييذسٌس ىهيييٌ فيييً اوقيييبد إضيييبفٍخ عييييى وقيييذ 

 اىَذبضشح.

 إجشاء ٍشاجعخ ثعذ دساسخ مو ٍذبضشح. -2

( Quizzes Test)                عَيو اخزجيبساد قصيٍشح  -3

 أثْبء اىَذبضشح.

 300ح عييِ اال ٌضٌييذ عييذد اىطييالة فييً اىَجَىعييخ اىىادييذ -4

 ىَب فً رىل ٍِ فبئذح ىيجٍَع. طبىت فً اىَذسج

)إُ وجذد                   هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي -7

) 

االسزعبّخ ثبىطالة اىفبئقٍِ دساسٍب ىَسيبعذح اىطيالة روي  -1

اىزذصٍو اىَْخفم عيى أُ ٌنىُ هزا هيى اىزنيٍيا اىَطييىة 

ئا اىَعبوّخ)ٍذسسيٍِ ٍْهٌ)أعَبه اىسْخ( أو االسزعبّخ ثبىىظيب

ٍعٍييييذٌِ( ورىييييل رجْجييييب ىَشيييينيخ ضييييٍ  اىىقييييذ  -ٍسييييبعذٌِ

 ىألسبرزح.

 .ٍذبضشحإجشاء ٍشاجعخ ثعذ دساسخ مو  -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

( Quizzes Test)                  عَو اخزجيبساد قصيٍشح -2

  أثْبء اىَذبضشح.

 

)ٍب هً                 هي هقخزحبثهب لن يخن حٌفيذٍ  -9

 واألسجبة (

رقسيٌٍ اىطييالة روي اىزذصيٍو اىَييْخفم إىيى ٍجَىعييبد  -1

صيييغٍشح ٌيييزٌ اىزيييذسٌس ىهيييٌ فيييً اوقيييبد إضيييبفٍخ عييييى وقيييذ 

 ىٌ ٌزٌ رْفٍز هزا اىَقزشح  ّظًشا ىضٍ  اىىقذ. -اىَذبضشح

 300ال ٌضٌييذ عييذد اىطييالة فييً اىَجَىعييخ اىىادييذح عييِ أ -2

هيزا اىَقزيشح  -ىَب فً رىل ٍِ فبئيذح ىيجٍَيع طبىت فً اىَذسج

 ىٌ ٌُطشح عيى اداسح اىنيٍخ ٍِ قجو، واىزَس رفعٍيه.

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -20

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

 ىجْخ ششاء اىنزت  قجو رذسٌس اىَقشس  ششاء ٍشاجع دذٌثخ ىيَنزجخ  إٍنبٍّبد اىزذسٌس 

إعذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىزذسٌت  إٍنبٍّبد اىزذسٌس 

اىطالة عيى األَّبط اىَخزيفخ 

 ىيزقىٌٌ  

اىَذبضش اىَسئىه عِ  رذسٌس  قجو رذسٌس اىَقشس

 اىَقشس

 رئيس القسن: أ.د/ أهبًي عبذ الوقصود                     القبئن ببلخذريس: أ.د / إيوبى حوذي عوبر  

 جع الخبرجي:أ.د/ سويزة هحوذ شٌذالوزا
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 1027/1028 للعبم الذراسي حقزيز هقزر دراسي

 

  

 قسٌ : اىعيىً اىزشثىٌخ واىْفسٍخ 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

  اىزشثٍخ وٍشنالد اىَجزَع اسٌ اىَقشس 1

 أصىه اىزشثٍخ  اىزخصص 2

 ثبٍّخاىفشقخ اى ىفشقخ / اىَسزىيا 3

 ( ّظشي + )/( عَي2ً) عذد اىىدذاد / اىسبعبد اىَعزَذح 4

  اىْظبً اىَزجع الخزٍبس ىجْخ االٍزذبّبد 5

 ( غٍش ٍزىفش)( ٍزىفش    ) ّظبً اىَشاجعخ اىخبسجٍخ ىالٍزذبُ 6

 1 عذد اىقبئٍَِ ثبىزذسٌس 7

 أ.د/ إٌَبُ دَذي ٍذَذ عَبس قشس أسَبء اىَذبضشٌِ اىَسبهٍَِ فى رذسٌس اىَ 8

 هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 2

 1032 عذد اىطالة اىَيزذقٍِ ثبىَقشس -

 1008 عذد اىطالة اىزٌِ أدوا االٍزذبُ  -

 (     96.13(        % )969ّبجخ: عذد ) ّزٍجخ االٍزذبُ  -

 ( 3.87(         %  )39ساست: عذد)

 ( جٍذ جذا14.9( ٍَزبص     )6.7) % ىيْبجذٍِ طجقب ىيزقذٌشاد اىذبصيٍِ عيٍهباىْسجخ اىَئىٌخ  -

 ( ٍقجىه94.9( جٍذ      )28.5)

 -حذريس الوقزر : – 1

 %100 اىَىضىعبد اىزً رٌ رذسٌسهب -

 عذد السبعبث هحخوى الوقزر % ىَب رٌ رذسٌسه ٍِ اىَذزىي األسبسً ىيَقشس -

 6 اىزشثٍخ واىَجزَع

 6 ٍشنالد اىَجزَعاىزشثٍخ و

 4 ٍشنيخ اىجطبىخ

 4 ٍشنيخ األٍٍخ

  8 اىضىاثظ اىقبّىٍّخ ىسيىك اىَعيٌ

 84-60)      (    60> )      (  ٍذي اىزضاً اىقبئٍَِ ثبىزذسٌس ثَذزىي اىَقشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  ٍذي رغطٍخ االٍزذبُ ىَىضىعبد اىَقشس -

   (> )85 

 رذسٌت عَيً ٍذبضشاد ّظشٌخ )  ( () أسبىٍت اىزعيٌٍ واىزعيٌ -

 ( أّشطخ فصيٍخدساسخ دبىخ       )  )(

 ثذبس أاألعَبه اىفصيٍخ )رزمش( :   عَو 

 %      )( شفىي80( ّظشي ) طشٌقخ رقىٌٌ اىطالة -

( أعَبه فصيٍخ )عَيً 20 )  (  % 
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 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 ( ٍزىافشح )( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح )( غٍش ٍزىافشح) اىعيٍَخ اىَشاجع -

 ( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح  )( غٍش ٍزىافشح)( ٍزىافشح ) اىىسبئو اىَعٍْخ-

 (غٍش ٍزىافشح)( ٍزىافشح )( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح) اىَسزيضٍبد واىخبٍبد -

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %84.09  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

رقسيٌٍ اىطييالة روي اىزذصيٍو اىَييْخفم إىيى ٍجَىعييبد  -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

صيييغٍشح ٌيييزٌ اىزيييذسٌس ىهيييٌ فيييً اوقيييبد إضيييبفٍخ عييييى وقيييذ 

 اىَذبضشح.

 إجشاء ٍشاجعخ ثعذ دساسخ مو ٍذبضشح. -2

( أثْييييبء Quizzes Testعَييييو اخزجييييبساد قصييييٍشح ) -3

 ضشح.اىَذب

 300اال ٌضٌييذ عييذد اىطييالة فييً اىَجَىعييخ اىىادييذح عييِ  -4

 ىَب فً رىل ٍِ فبئذح ىيجٍَع. طبىت فً اىَذسج

 

االسزعبّخ ثبىطالة اىفبئقٍِ دساسٍب ىَسيبعذح اىطيالة روي  -1 )إُ وجذد(               هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي  -7

ىَطييىة اىزذصٍو اىَْخفم عيى أُ ٌنىُ هزا هيى اىزنيٍيا ا

)ٍذسسٍِ  ٍْهٌ)أعَبه اىسْخ( أو االسزعبّخ ثبىىظبئا اىَعبوّخ

ٍعٍييييذٌِ( ورىييييل رجْجييييب ىَشيييينيخ ضييييٍ  اىىقييييذ  -ٍسييييبعذٌِ

 ىألسبرزح.

 .ٍذبضشحإجشاء ٍشاجعخ ثعذ دساسخ مو  -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

( Quizzes Test)                  عَو اخزجبساد قصٍشح  -2

  أثْبء اىَذبضشح.

)ٍب هً                      هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث -9

 واألسجبة (

رقسيٌٍ اىطييالة روي اىزذصيٍو اىَييْخفم إىيى ٍجَىعييبد  -1

صيييغٍشح ٌيييزٌ اىزيييذسٌس ىهيييٌ فيييً اوقيييبد إضيييبفٍخ عييييى وقيييذ 

 ىٌ ٌزٌ رْفٍز هزا اىَقزشح  ّظًشا ىضٍ  اىىقذ. -اىَذبضشح

 300د اىطييالة فييً اىَجَىعييخ اىىادييذح عييِ أال ٌضٌييذ عييذ -2

هيزا اىَقزيشح  -ىَب فً رىل ٍِ فبئيذح ىيجٍَيع طبىت فً اىَذسج

 .ىٌ ٌُطشح عيى اداسح اىنيٍخ ٍِ قجو، واىزَس رفعٍيه

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -20

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

 ىجْخ ششاء اىنزت  قجو رذسٌس اىَقشس  ششاء ٍشاجع دذٌثخ ىيَنزجخ  ذسٌس إٍنبٍّبد اىز

إعذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىزذسٌت  إٍنبٍّبد اىزذسٌس 

اىطالة عيى األَّبط اىَخزيفخ 

 ىيزقىٌٌ  

اىَذبضش اىَسئىه عِ  رذسٌس  قجو رذسٌس اىَقشس

 اىَقشس

 رئيس القسن: أ.د/ أهبًي عبذ الوقصود                   القبئن ببلخذريس: أ.د / إيوبى حوذي عوبر  

 الوزاجع الخبرجي:أ.د/ سويزة هحوذ شٌذ

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 - 5 - 

 1028/1029  للعبم الذراسي حقزيز هقزر دراسي

 

  

 قسٌ : اىعيىً اىزشثىٌخ واىْفسٍخ 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

  اىزشثٍخ وٍشنالد اىَجزَع شساسٌ اىَق 1

 أصىه اىزشثٍخ  اىزخصص 2

 ثبٍّخاىفشقخ اى اىفشقخ / اىَسزىي 3

 ( ّظشي + )/( عَي2ً) عذد اىىدذاد / اىسبعبد اىَعزَذح 4

  اىْظبً اىَزجع الخزٍبس ىجْخ االٍزذبّبد 5

 ( غٍش ٍزىفش)( ٍزىفش    ) ّظبً اىَشاجعخ اىخبسجٍخ ىالٍزذبُ 6

 1 ٍَِ ثبىزذسٌسعذد اىقبئ 7

 أ.د/ إٌَبُ دَذي ٍذَذ عَبس أسَبء اىَذبضشٌِ اىَسبهٍَِ فى رذسٌس اىَقشس  8

 هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 2

 1031 عذد اىطالة اىَيزذقٍِ ثبىَقشس -

 1005 عذد اىطالة اىزٌِ أدوا االٍزذبُ  -

    (  99.3(        % )998ّبجخ: عذد ) ّزٍجخ االٍزذبُ  -

 ( 0.67(         %  )7ساست: عذد)

 ( جٍذ جذا16.43( ٍَزبص     )2.41) اىْسجخ اىَئىٌخ % ىيْبجذٍِ طجقب ىيزقذٌشاد اىذبصيٍِ عيٍهب -

 ( ٍقجىه40.98( جٍذ      )40.18)

 -حذريس الوقزر : – 1

 %100 اىَىضىعبد اىزً رٌ رذسٌسهب -

 عذد السبعبث هحخوى الوقزر شس% ىَب رٌ رذسٌسه ٍِ اىَذزىي األسبسً ىيَق -

 6 اىزشثٍخ واىَجزَع

 6 اىزشثٍخ وٍشنالد اىَجزَع

 4 ٍشنيخ اىجطبىخ

 4 ٍشنيخ األٍٍخ

  8 اىضىاثظ اىقبّىٍّخ ىسيىك اىَعيٌ

 84-60)      (    60> )      (  ٍذي اىزضاً اىقبئٍَِ ثبىزذسٌس ثَذزىي اىَقشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  ىضىعبد اىَقشسٍذي رغطٍخ االٍزذبُ ىَ -

   (> )85 

 رذسٌت عَيً ٍذبضشاد ّظشٌخ )  ( () أسبىٍت اىزعيٌٍ واىزعيٌ -

 ( أّشطخ فصيٍخدساسخ دبىخ       )  )(

 ثذبس أاألعَبه اىفصيٍخ )رزمش( :   عَو 

 %      )( شفىي80( ّظشي ) طشٌقخ رقىٌٌ اىطالة -

( أعَبه فصيٍخ )عَيً 20 )  (  % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3
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 ( ٍزىافشح )( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح )( غٍش ٍزىافشح) اىَشاجع اىعيٍَخ -

 ( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح  )( غٍش ٍزىافشح)( ٍزىافشح ) اىىسبئو اىَعٍْخ-

 فشح(غٍش ٍزىا)( ٍزىافشح )( ٍزىافشح ثذسجخ ٍذذودح) اىَسزيضٍبد واىخبٍبد -

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %92.2  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

رقسٌٍ اىطالة روي اىزذصٍو اىَْخفم إىى ٍجَىعبد  -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

صييغٍشح ٌييزٌ اىزييذسٌس ىهييٌ فييً اوقييبد إضييبفٍخ عيييى وقييذ 

 اىَذبضشح.

 إجشاء ٍشاجعخ ثعذ دساسخ مو ٍذبضشح. -2

( Quizzes Test)              قصيٍشح  عَو اخزجيبساد -3

 أثْبء اىَذبضشح.

 300اال ٌضٌذ عذد اىطالة فً اىَجَىعيخ اىىاديذح عيِ  -4

 ىَب فً رىل ٍِ فبئذح ىيجٍَع. طبىت فً اىَذسج

االسييزعبّخ ثييبىطالة اىفييبئقٍِ دساسييٍب ىَسييبعذح اىطييالة  -1 )إُ وجذد(               هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي  -7

ي اىزذصييٍو اىَييْخفم عيييى أُ ٌنييىُ هييزا هييى اىزنيٍييا رو

اىَطيييييىة ٍْهٌ)أعَييييبه اىسييييْخ( أو االسييييزعبّخ ثبىىظييييبئا 

ٍعٍيذٌِ( ورىيل رجْجيب ىَشينيخ  -اىَعبوّخ)ٍذسسٍِ ٍسبعذٌِ

 ضٍ  اىىقذ ىألسبرزح.

 

 إجشاء ٍشاجعخ ثعذ دساسخ مو ٍذبضشح. -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

 Quizzes)                 عَيييو اخزجيييبساد قصيييٍشح -2

Test .أثْبء اىَذبضشح ) 

)ٍب هً                      هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث -9

 واألسجبة (

رقسٌٍ اىطالة روي اىزذصٍو اىَْخفم إىى ٍجَىعبد  -1

صييغٍشح ٌييزٌ اىزييذسٌس ىهييٌ فييً اوقييبد إضييبفٍخ عيييى وقييذ 

 زا اىَقزشح  ّظًشا ىضٍ  اىىقذ.ىٌ ٌزٌ رْفٍز ه -اىَذبضشح

 300ال ٌضٌذ عذد اىطالة فً اىَجَىعخ اىىادذح عِ أ -2

هزا  -ىَب فً رىل ٍِ فبئذح ىيجٍَع طبىت فً اىَذسج

اىَقزشح ىٌ ٌُطشح عيى اداسح اىنيٍخ ٍِ قجو، واىزَس 

 رفعٍيه.

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -20

 الوسئول عي الخٌفيذ قيج الخطويزحو حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

 ىجْخ ششاء اىنزت  قجو رذسٌس اىَقشس  ششاء ٍشاجع دذٌثخ ىيَنزجخ  إٍنبٍّبد اىزذسٌس 

إعذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىزذسٌت  إٍنبٍّبد اىزذسٌس 

 اىطالة عيى األَّبط اىَخزيفخ ىيزقىٌٌ  

اىَذبضش اىَسئىه عِ  رذسٌس  قجو رذسٌس اىَقشس

 اىَقشس

 رئيس القسن: أ.د/ أهبًي عبذ الوقصود                 ببلخذريس: أ.د / إيوبى حوذي عوبر     القبئن 

 الوزاجع الخبرجي:أ.د/ سويزة هحوذ شٌذ

 2018/6/24رٌ اإلعزَبد ثَجيس اىنيٍخ ثزبسٌخ: 

 

 

 

 

 



 

 
 العالقات األسريةلمادة  تقرير مقرر دراسي

 2020/ 2019لعام

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 العالقات األسرية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

  الثالثةالفرقة  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

 للمادة  واحد أستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 بالمقرر الملتحقين عدد الطالب -

    332 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %                         عدد       %                              نتيجة االمتحان  -

 راسب     99.1           337   ناجح    

 -تدريس المقرر : – 2

ه(.ساليبأ ه،وظائف ه،أهدافه، تعريف)اإلرشاد الزواجي الموضوعات التي تم تدريسها -  
 %98 تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر لما تم % -

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

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

 تدريب عمليمحاضرات نظرية            أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  العلمية المراجع -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

ليس للمقرر جانب تطبيقي إلتاحة الفرصة لعرض  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

وتناول الموضوعات المختلفة وخاصة المشكالت 

األسرية  التي يجب نتاولها بطريقة المحاكاة أو 

 بالزيارات الميدانية في المؤسسات المعنية بذلك .

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط إعداد تحديث 

 للتقويم. الحديثة والمتطورة

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري لتناسب 

 أعداد الطالب.

 

√ 

3  

√ 
√ 

√ 

√ 
 

√  
 

√ 
    

 



 
 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التعااوير  ااي العااام  -8

 السابق

بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط إعداد 

 للتقويم. الحديثة والمتطورة

)ماااا واااي و ماااا لااام ياااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 األسباب (

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -1

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

 -: خعة التعوير للمقرر للعام القادم -10

 المسئول عن التن يم توقيت التعوير  توصيف التعوير مجاالت التعوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

بنك أسئلة للمقرر لتدريب نحديث 

 للتقويم. الحديثةالطالب على األنماط 

عضو ويئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

  .محمد خليفة وسام سعيدالمادة : د/  أستاذاسم 

 القسم: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2017-2016 تقرير مقرر دراسي

  

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصميم والتطريز اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  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

 استاذان للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          0عدد        %          100عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    45.22ممتاز             39.13      

 

  مقبول      1.74جيد              13.4           
 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عببن فببن التطريببز والتطببور التبباريخي لفببن التطريببز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

 األدوات واآلالت المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي.-3

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

 قواعد وأسس التحوير الزخرفي-5

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة على جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

دور اإلبببر والخيببود وأقمشببة التقويببة والعببرز علببي عمليببة -9

 التطريز.
 الحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم الزخرفي-10
 التطريز اآللي ، التدريب على التطريز باإلضافة -11
دور الحاسب اآللببي فببي الحصببول علببي انببواع جديببدة مببن -12

 التطريز.
 شرائط الساتان واستخداماتها في التطريز.-13

الفرق بين االيتامين والكنفاه فببي التطريببز وتبباثير كببل -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر% لما تم  -

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

 85√    <      84-60             60>         مدي تعطية 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 -

عدم وجود العدد الكافي مببن أعءبباه الهيةببة المعاونببة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين أعمال الطالب.عدم وجود أماكن كافية  -

 %77.87    -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 الحديثببة الالزمببة -3

 للمقرر

للمقببرر لتببدريب الطببالب علببى األنمبباد  إعببداد بنببئ أسببةلة -4

 المختلفة للتقويم.

توفير مكان مناسب لتخببزين أعمببال الطلبببة إلسببتخدامها فببي -5

 معارض الكلية.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 لتدريس الجانب التطبيقيزيادة عدد المنتدبين -1

2- 

3- 

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

) 

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب محدودية -1

 األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.زيادة عدد المعيدين -3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعءاه هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

 جديد 

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 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  

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر تو ير مكان مناسب   



 

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

 وعمادة الكلية 

 يشار  د/ ياسمين إبراهيم بازيداسم منسق المادة : ا.د/حنان حسني 

 2017-2016التوقيع :                              التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م2018-2017 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصميم والتطريز اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  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

 استاذان للمادة  القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 147 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           1.35- 2%          عدد98.65- 146عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   17.57ممتاز        3.38          

 مقبول    34.46جيد         43.24      

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عببن فببن التطريببز والتطببور التبباريخي لفببن التطريببز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

 اليدوي واآللي.األدوات واآلالت المستخدمة في التطريز -3

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

والتببدريب علببى التطريببز   قواعد وأسببس التحببوير الزخرفببي-5

 باإلضافة وإختيار مشروع عليه

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة على جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

والعببرز علببي عمليببة  دور اإلبببر والخيببود وأقمشببة التقويببة-9

 التطريز.
 الحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم الزخرفي-10
 التطريز اآللي ، التدريب على التطريز باإلضافة -11
دور الحاسب اآللببي فببي الحصببول علببي انببواع جديببدة مببن -12

 التطريز.
 شرائط الساتان واستخداماتها في التطريز.-13

االيتامين والكنفاه فببي التطريببز وتبباثير كببل الفرق بين  -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    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 -

الكافي مببن أعءبباه الهيةببة المعاونببة عدم وجود العدد   -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم وجود أماكن كافية لتخزين أعمال الطالب. -

 %86.53    -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 الحديثببة الالزمببة -3

 للمقرر

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر لتببدريب الطببالب علببى األنمبباد  -4

 المختلفة للتقويم.

إلسببتخدامها فببي توفير مكان مناسب لتخببزين أعمببال الطلبببة  -5

 معارض الكلية.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي-1

2- 

3- 

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

) 

القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب محدودية زيادة عدد  -1

 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

 التدريس.ألعءاه هيةه 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

أسئلة للمقرر  إعداد بنك  

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

 جديد 

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  



 

 لتدريس النظري   

تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

 اسم منسق المادة : ا.د/حنان حسني يشار  د/ ياسمين إبراهيم بازيد

 2018-2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م2019-2018 تقرير مقرر دراسي

 

 المنزلي قسم: االقتصاد 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصميم والتطريز اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  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       √      المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6

 استاذان للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 301 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           0.33-1%          عدد   99.66-300عدد نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   42.86ممتاز           14.28       

 مقبول  10.96جيد               31.56         

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عببن فببن التطريببز والتطببور التبباريخي لفببن التطريببز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

التطريببز اليببدوي واآللببي األدوات واآلالت المسببتخدمة فببي -3

 والتطريز بالخرز.

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

 قواعد وأسس التحوير الزخرفي-5

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة على جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

دور اإلبببر والخيببود وأقمشببة التقويببة والعببرز علببي عمليببة -9

 .التطريز
 الحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم الزخرفي-10
 التطريز اآللي ، التدريب على التطريز باإلضافة -11
دور الحاسب اآللببي فببي الحصببول علببي انببواع جديببدة مببن -12

 التطريز.
 الدمج بين التطريز بالخرز وشرائط الساتان في التطريز.-13

التطريببز وتبباثير كببل الفرق بين االيتامين والكنفاه فببي  -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

 85√    <      84-60             60>         مدي تعطية 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 وجود العدد الكافي مببن أعءبباه الهيةببة المعاونببة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين أعمال الطالب.عدم وجود أماكن كافية  -

 %88.49    -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 الحديثببة الالزمببة -3

 للمقرر

للمقببرر لتببدريب الطببالب علببى األنمبباد  إعببداد بنببئ أسببةلة -4

 المختلفة للتقويم.

توفير مكان مناسب لتخببزين أعمببال الطلبببة إلسببتخدامها فببي -5

 معارض الكلية.

  
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 لتدريس الجانب التطبيقيزيادة عدد المنتدبين -1

2- 

3- 

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

) 

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب محدودية -1

 األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.زيادة عدد المعيدين -3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

  ألعءاه هيةه التدريس
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

النت  إستخدام مواقع 

للتعرف على كل ما هو  

 جديد 

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  



 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

 يشار  د/ ياسمين إبراهيم بازيداسم منسق المادة : ا.د/حنان حسني 

 2019-2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصميم والتطريز اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  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

 استاذان للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 337 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           0.008-3%        عدد   99.01-332عدد  نتيجة االمتحان  -
 راسب            √     ناجح                            √   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز          جيد جدا        

 جيد             مقبول            

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عببن فببن التطريببز والتطببور التبباريخي لفببن التطريببز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

األدوات واآلالت المسببتخدمة فببي التطريببز اليببدوي واآللببي -3

 والتطريز بالخرز.

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

 يقواعد وأسس التحوير الزخرف-5

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة على جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

دور اإلبببر والخيببود وأقمشببة التقويببة والعببرز علببي عمليببة -9

 التطريز.
 الحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم الزخرفي-10
 التطريز اآللي ، التدريب على التطريز باإلضافة -11
دور الحاسب اآللببي فببي الحصببول علببي انببواع جديببدة مببن -12

 التطريز.
 الدمج بين التطريز بالخرز وشرائط الساتان في التطريز.-13

الفرق بين االيتامين والكنفاه فببي التطريببز وتبباثير كببل -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  م تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر% لما ت -

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

 85√    <      84-60             60>         مدي تعطية 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 وجود العدد الكافي مببن أعءبباه الهيةببة المعاونببة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين أعمال الطالب.عدم وجود أماكن كافية  -

 %88.49    -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 الحديثببة الالزمببة -3

 للمقرر

للمقببرر لتببدريب الطببالب علببى األنمبباد  إعببداد بنببئ أسببةلة -4

 المختلفة للتقويم.

توفير مكان مناسب لتخببزين أعمببال الطلبببة إلسببتخدامها فببي -5

 معارض الكلية.

  
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 جانب التطبيقيزيادة عدد المنتدبين لتدريس ال-1

2- 

3- 

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

) 

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب محدودية -1

 األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 الخطة الخمسية.زيادة عدد المعيدين المعينين وذلئ بسبب  -3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

  ألعءاه هيةه التدريس
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

 جديد 

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 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 

 بسمة درويشد/ اسم منسق المادة : ا.د/حنان حسني يشار  

 2020-2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 



 

 66/61 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 طثاعح اىَالتس ياىْسٍج اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 اىثاىثح اىفشقح / اىَستًي 3

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

 و ٍجيس اىقسٌتشنٍ اىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 115 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 114 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    جح االٍتحاُ ّتٍ -

 ساسة   99313   114ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ طثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا    0778ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -جذريس المقرر : – 2

  ىتً تٌ تذسٌسىااىًَضًعاخ ا -

 %188 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 05<            04 -68       68> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 05<         04-68       68> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 ٌح           تذسٌة عَيًٍحاضشاخ ّظش أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  طشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  حاىَشاجع اىعيٍَ -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

اىَقشس ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا  -   -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 تاىقس7ٌ

√ 

 صفر

53.53 85.32 

√ 
√ 

√ 

 صفر

53.53 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 

 %79.64            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 حذٌثح ىيَنتثح 7 ششاء ٍشاجع -1 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاط  -2

 اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -3

7 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -5

ه اىطالب الستخذاٍىا فً تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَا -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 7 -1

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -2

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

 ألسثاب (ا

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاط  -1

اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -2

 يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ

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

ثة ٍحذيدٌح األٍامِ ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تس

 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

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 اىنتة تاىقسٌششاء 

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاط اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

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

 قسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍحاى

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 

ة ىتخضٌِ أعَاه تًفٍش ٍناُ ٍْاس

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

 

 سم: االقحصبد المنزليق

 -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 اىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 140 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 140 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة        99332   147ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ طثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا    32343ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -جذريس المقرر : – 2

  تذسٌسىا اىًَضًعاخ اىتً تٌ -

 %188 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 05<            04 -68       68> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 05<         04-68       68> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 تذسٌة عَيً       ٍحاضشاخ ّظشٌح     أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  طشٌقح 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 -

 ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس -   -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 تاىقس7ٌ

√ 

3 

31,31 5,32 

√ 
√ 

√ 

3,52 

33,88 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 

 %85.59             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ح ىيَنتثح 7ششاء ٍشاجع حذٌث -7 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاط  -0

 اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -9

7 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -18

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -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 7 -3

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

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

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاط  -5

اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -6

ىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تا

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 

فً  تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا -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 

 اىذساسً

اىذساساخ اىعيٍا يىجْح  يماىح

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاط اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

اٌح اىخطح ٍع تذ

 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 

 ٍذ اىنيٍح عَ

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 :    /    

 



 

 68/69 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 االٍتحاّاخ اىْظاً 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

 299 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 293 تحاُ عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍ -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة        00   341ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ طثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا     4397ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -ر :جذريس المقر – 2

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %188 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 05<            04 -68       68> ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَحتًي اىَقشس  -

 05<         04-68       68> ٍذي تغطٍح االٍتحاُ ىًَضًعاخ اىَقشس -

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً ىتعيٌأساىٍة اىتعيٌٍ يا -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  طشٌقح 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 -

ًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس ٍِ اىصع -   -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 تاىقس7ٌ

√ 

33 

85,33 81,32 

√ 
√ 

√ 

8,21 

82,82 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 

 %00736          -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -13 -قرر :مقحرحبت جحسين الم -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاط  -14

 اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -15

7 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -16

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -17

ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً تًفٍش ٍناُ  -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 7 -5

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -6

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

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاط  -9

اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -18

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  -11

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -62

ىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ ٍعاسض ا

 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

ىعيٍا يىجْح يماىح اىذساساخ ا

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاط اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ٍع تذاٌح اىخطح 

 ىخَسٍح اىقادٍحا

 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 :                                            اىتاسٌخ :    /    /

 2810/6/24اد تَجيس اىنيٍح تتاسٌخ: تٌ اإلعتَ



 

 



 

 

 رقزٌز يقزر دراسً

و6106/6102إدارح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نعبو    

 قسى: االقزصبد انًنشنً

-يعهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

( ػًٍّ 2( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌٛدذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح 4  

 رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزذبٔبد 5

√   غٍش ِزٛفش    ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزذبْ 6  

 ػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚاصٕبْ ٌٍزطجٍمً ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7

-يعهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

سػذد اٌطالة اٌٍّزذمٍٓ ثبٌّمش -  115 

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزذبْ  -   114  

ٔزٍجخ االِزذبْ  - ػذد       %                    %                   ػذد                 

ــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــ    ساعت            %111        114    ٔبجخ  

ب ٌٍزمذٌشاد إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجذٍٓ طجم -

 اٌذبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%14071    جٍذ جذا        %6016ِّزبص         

%41          ِمجٛي     %  31026جٍذ            

-رذرٌس انًقزر : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌعبد
 عذد انسبعبد

 نظزي ًرطجٍقً
 4 صبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشدٍخ0ِشدٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخ

 4 0اٌجشاِج ٚاألٔشطخ اٌزً رمذِٙب( -أ٘ذافٙب -أعجبة اإلٔشبء  -دٚس ِؤعغبد سٌبض األطفبي ) اٌزؼشٌف 
 4 االرجب٘بد اٌزشثٌٛخ اٌّؼبصشح فً ِؤعغبد سٌبض األطفبي0

 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌّؤعغبد سٌبض األطفبي0
 4 دٚس اٌذضبٔخ 0األعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح  

 4 ِزطٍجبد اٌزأصٍش(0 –ٍ٘ئخ اإلششاف  –اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ٌذٚس اٌذضبٔخ ) اٌجٍئخ اٌذاخٍٍخ ٚاٌخبسجٍخ 
اٌّشككىالد اٌزككً رٛاجٙٙككب ِؤعغككبد سٌككبض األطفككبي فككً ِصككش ِككغ ػّككً وزٍجككبد ٚالفزككبد اعزششككبدٌخ ٌزٍككه 

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ّفغشح ٌٙب0ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌ
 4 ٚادزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزذبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

 4 أ٘ذاف ٚثشاِج دٚس سػبٌخ اٌّغ0ٍٕٓ
 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌذٚس اٌّغٍٕٓ ٚاألعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح0

 زصٍُّ اٌذاخًٍ  ٌذٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ اٌ
ػّكً اعكزجٍبْ ٚرطجٍمكٗ ٚاعكزخالا ٔزكبئج االعكزجٍبٔبد ٚرذٍٍٍٙكب ٌذساعكخ ٚالكغ رٍكه اٌّؤعغكبد )دٚس  انزطجٍقً :
دٚس اٌّغٍٕٓ( ِمبسٔزٗ ثّب ٌجت أْ رىْٛ ػٍٍٗ رٍكه اٌّؤعغكبد ِكغ ثٍكبْ اٌّشكىالد اٌزكً رٛاجكٗ رٍكه  –اٌذضبٔخ 

 ٚرٌه ثبٌزضآِ ِغ إٌظشي خالي اٌزشَ اٌذساعً اٌّؤعغبد ٚػًّ ِمزشدبد ٌٙب0،

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع

% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّذزٛي األعبعً ٌٍّمشس -  111%  

ِذي اٌزضاَ اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ ثّذزٛي اٌّمشس  -  <61           61- 14                    >15   √  

بد اٌّمشسِذي رغطٍخ االِزذبْ ٌّٛضٛػ -  <61           61-14                     >15   √  

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √    رذسٌت ػًٍّ      √ِذبضشاد ٔظشٌخ        



 

 

√    أٔشطخ فصٍٍخ          دساعخ دبٌخ          

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطف

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي             √ٔظشي              

√     ػًٍّ          √ أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     زٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح    ِزٛافشح      ِ    

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح √     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح       

اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غٍش ِزٛافشح √    ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح       

ًقزر عذو رٌافز انعذد انكبفً ين أعضبء ين انصعٌثبد انزً ًاجيذ رذرٌس ىذا ان  -قٌٍد إدارٌخ ًرنظًٍٍخ: -4

 انيٍئخ انًعبًنخ نزذرٌس انجبنت انزطجٍقً

عذو رحذٌذ ًقذ نهزذرٌت انًٍذانً نيذه انًبدح فً انالئحخ انخبصخ ثبنكهٍخ ًثبنزبنً  -

ٌٌاجو انطالة صعٌثبد فً رحذٌذ األًقبد انالسيخ نهشٌبراد انًٍذانٍخ نذًر انحضبنخ 

 ًانًسنٍن 

 اجع عهًٍخ كبفٍخ فً يكزجخ انكهٍخ خبصخ ثيذه انًبدحعذو ًجٌد يز -

 %77.65  -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقزر: -5

-يقززحبد رحسٍن انًقزر : -6  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ  -1 

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ -2

 ضي0صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّ -3

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -4

 رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ -5

)إْ ٚجذد (يالحظبد انًزاجعٍن انخبرجٍٍن  -2  ال ٌٕطجك 

يب رى رنفٍذه ين يقززحبد انزطٌٌز فً انعبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -1

 َٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمًأزذاة ِٓ ٌم -6

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍذه ين يقززحبد  -9

 األعجبة (

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ ثغجت ػذَ  -1

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

اسح إٌّضي0ٚرٌه ثغجت اٌخطخ صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إد -2

اٌخّغٍخ ثبٌمغُ اٌزً ٌزُ ثٙب رؼٍٍٓ ِؼٍذ ٚادذ وً ػبَ ػٍى أْ ٌىْٛ رخصص 

 اٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -3

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئذخ

-خطخ انزطٌٌز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل عن انزنفٍذ رٌقٍذ انزطٌٌز  رٌصٍف انزطٌٌز يجبالد انزطٌٌز 

رذغٍٓ إِىبٍٔبد 

 اٌزذسٌظ 

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

مغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالةاٌ لجً رذسٌظ اٌّمشس  



 

 

رٛفٍش اٌٛلذ 

اٌالصَ ٌٍضٌبساد 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط 

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئذخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجذٛس

أ0َ0د / صٌٕت صالح ِذّٛد ٌٛعف اعُ ِٕغك اٌّبدح :   

سئٍظ اٌمغُ: أ0د/ عؼٍذ ِٕبع جبد اٌشة                       د/ أٔجً عؼٍذ ػجذ اٌذٍّذ                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رقزٌز يقزر دراسً

و6102/6108إدارح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نعبو    

 قسى: االقزصبد انًنشنً

-سٍخ :يعهٌيبد أسب –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

( ػًٍّ 2( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌٛدذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح 4  

 رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزذبٔبد 5

√غٍش ِزٛفش       ش    ِزٛف  ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزذبْ 6  

 ػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚصالصخ ٌٍزطجٍمً ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7

-يعهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

ػذد اٌطالة اٌٍّزذمٍٓ ثبٌّمشس -  141 

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزذبْ  -   141  

ٔزٍجخ االِزذبْ  - ػذد       %                         ػذد           %                    

16016     25%            ساعت   13011        123ٔبجخ      

إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجذٍٓ طجمب ٌٍزمذٌشاد  -

 اٌذبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%15054     %        جٍذ جذا   4015ِّزبص         

%31051ِمجٛي                %     25جٍذ            

-رٌس انًقزر :رذ – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌعبد
 عذد انسبعبد

 نظزي ًرطجٍقً
 4 ِشدٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخصبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشدٍخ0

 4 0اٌزً رمذِٙب(اٌجشاِج ٚاألٔشطخ  -أ٘ذافٙب -أعجبة اإلٔشبء  -دٚس ِؤعغبد سٌبض األطفبي ) اٌزؼشٌف 
 4 االرجب٘بد اٌزشثٌٛخ اٌّؼبصشح فً ِؤعغبد سٌبض األطفبي0

 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌّؤعغبد سٌبض األطفبي0
 4 األعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح دٚس اٌذضبٔخ 0 

 4 ِزطٍجبد اٌزأصٍش(0 –ٍ٘ئخ اإلششاف  –اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ٌذٚس اٌذضبٔخ ) اٌجٍئخ اٌذاخٍٍخ ٚاٌخبسجٍخ 
ٌّشككىالد اٌزككً رٛاجٙٙككب ِؤعغككبد سٌككبض األطفككبي فككً ِصككش ِككغ ػّككً وزٍجككبد ٚالفزككبد اعزششككبدٌخ ٌزٍككه ا

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌّفغشح ٌٙب0
 4 ٚادزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزذبق(0 -أعجبة إٌشأح  –زؼشٌف  دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌ

 4 أ٘ذاف ٚثشاِج دٚس سػبٌخ اٌّغ0ٍٕٓ
 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌذٚس اٌّغٍٕٓ ٚاألعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح0

 اٌزصٍُّ اٌذاخًٍ  ٌذٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ 
عغكبد )دٚس ػّكً اعكزجٍبْ ٚرطجٍمكٗ ٚاعكزخالا ٔزكبئج االعكزجٍبٔبد ٚرذٍٍٍٙكب ٌذساعكخ ٚالكغ رٍكه اٌّؤ انزطجٍقً :
دٚس اٌّغٍٕٓ( ِمبسٔزٗ ثّب ٌجت أْ رىْٛ ػٍٍٗ رٍكه اٌّؤعغكبد ِكغ ثٍكبْ اٌّشكىالد اٌزكً رٛاجكٗ رٍكه  –اٌذضبٔخ 

 اٌّؤعغبد ٚػًّ ِمزشدبد ٌٙب0، ٚرٌه ثبٌزضآِ ِغ إٌظشي خالي اٌزشَ اٌذساعً

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع

ٍّمشس% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّذزٛي األعبعً ٌ -  111%  

ِذي اٌزضاَ اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ ثّذزٛي اٌّمشس  -  <61           61- 14                    >15   √  

ِذي رغطٍخ االِزذبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <61           61-14                     >15   √  

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √ رذسٌت ػًٍّ   √      ِذبضشاد ٔظشٌخ        



 

 

√دساعخ دبٌخ                  أٔشطخ فصٍٍخ      

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد 

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي√                      ٔظشي     

√ػًٍّ     √           أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح        

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح√    ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح         

زٍضِبد ٚاٌخبِبداٌّغ - غٍش ِزٛافشح√   ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح         

ِٓ اٌصؼٛثبد اٌزً ٚاجٙذ رذسٌظ ٘زا اٌّمشس ػذَ رٛافش اٌؼذد اٌىبفً ِٓ أػضبء   -قٌٍد إدارٌخ ًرنظًٍٍخ: -4

 اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً

ً اٌالئذخ اٌخبصخ ثبٌىٍٍخ ٚثبٌزبًٌ ػذَ رذذٌذ ٚلذ ٌٍزذسٌت اٌٍّذأً ٌٙزٖ اٌّبدح ف -

ٌٛاجٗ اٌطالة صؼٛثبد فً رذذٌذ األٚلبد اٌالصِخ ٌٍضٌبساد اٌٍّذأٍخ ٌذٚس اٌذضبٔخ 

 ٚاٌّغٍٕٓ 

 ػذَ ٚجٛد ِشاجغ ػٍٍّخ وبفٍخ فً ِىزجخ اٌىٍٍخ خبصخ ثٙزٖ اٌّبدح -

 %86.07            -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقزر: -5

-ر :يقززحبد رحسٍن انًقز -6  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ  - 

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ -

 صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

 رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ -

)إْ ٚجذد (يالحظبد انًزاجعٍن انخبرجٍٍن  -2 ٌٛجذال    

يب رى رنفٍذه ين يقززحبد انزطٌٌز فً انعبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -3

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -4

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍذه ين يقززحبد  -9

 األعجبة (

ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ ثغجت ػذَ  إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة -4

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0ٚرٌه ثغجت اٌخطخ  -5

اٌخّغٍخ ثبٌمغُ اٌزً ٌزُ ثٙب رؼٍٍٓ ِؼٍذ ٚادذ وً ػبَ ػٍى أْ ٌىْٛ رخصص 

 ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَاٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ 

رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -6

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئذخ

-خطخ انزطٌٌز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل عن انزنفٍذ رٌقٍذ انزطٌٌز  رٌصٍف انزطٌٌز يجبالد انزطٌٌز 

ٍٔبد رذغٍٓ إِىب

 اٌزذسٌظ 

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت 

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس

ٍٍٕٓ فً صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼ

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة لجً رذسٌظ اٌّمشس



 

 

رٛفٍش اٌٛلذ 

اٌالصَ ٌٍضٌبساد 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

ٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط رغٍٍش فً الئذخ ِشد

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئذخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجذٛس

 اعُ ِٕغك اٌّبدح : أ0َ0د / صٌٕت صالح ِذّٛد ٌٛعف 

عؼٍذ ِٕبع جبد اٌشة د/ أٔجً عؼٍذ ػجذ اٌذٍّذ                       سئٍظ اٌمغُ: أ0د/                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رقزٌز يقزر دراسً

و6109/ 6108إدارح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نعبو    

 

 قسى: االقزصبد انًنشنً

 

-يعهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

( ػًٍّ 2( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌٛدذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح 4  

 رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزذبٔبد 5

√غٍش ِزٛفش       ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزذبْ 6  

ٚٔخ ٌٍزطجٍمًػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚاصٕبْ أػضبء ٍ٘ئخ ِؼب ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7  

-يعهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

ػذد اٌطالة اٌٍّزذمٍٓ ثبٌّمشس -   312  

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزذبْ  -  311 

ٔزٍجخ االِزذبْ  - ػذد           %                       ػذد       %                      

1066     2اعت   %            س66034        266ٔبجخ      

إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجذٍٓ طجمب ٌٍزمذٌشاد  -

 اٌذبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%3102%        جٍذ جذا        1067ِّزبص         

%1206ِمجٛي              %     4605جٍذ            

-رذرٌس انًقزر : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌعبد
 عذد انسبعبد

 نظزي ًرطجٍقً
 4 ِشدٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخصبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشدٍخ0

 4 0اٌجشاِج ٚاألٔشطخ اٌزً رمذِٙب( -أ٘ذافٙب -أعجبة اإلٔشبء  -دٚس ِؤعغبد سٌبض األطفبي ) اٌزؼشٌف 
 4 االرجب٘بد اٌزشثٌٛخ اٌّؼبصشح فً ِؤعغبد سٌبض األطفبي0

 4 اإلداسي ٌّؤعغبد سٌبض األطفبي0اٌٍٙىً 
 4 األعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح دٚس اٌذضبٔخ 0 

 4 ِزطٍجبد اٌزأصٍش(0 –ٍ٘ئخ اإلششاف  –اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ٌذٚس اٌذضبٔخ ) اٌجٍئخ اٌذاخٍٍخ ٚاٌخبسجٍخ 
ٌزٍككه  اٌّشككىالد اٌزككً رٛاجٙٙككب ِؤعغككبد سٌككبض األطفككبي فككً ِصككش ِككغ ػّككً وزٍجككبد ٚالفزككبد اعزششككبدٌخ

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌّفغشح ٌٙب0
 4 ٚادزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزذبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

 4 أ٘ذاف ٚثشاِج دٚس سػبٌخ اٌّغ0ٍٕٓ
 4 ٌٍٙىً اإلداسي ٌذٚس اٌّغٍٕٓ ٚاألعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح0ا

 اٌزصٍُّ اٌذاخًٍ  ٌذٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ 
ػّكً اعكزجٍبْ ٚرطجٍمكٗ ٚاعكزخالا ٔزكبئج االعكزجٍبٔبد ٚرذٍٍٍٙكب ٌذساعكخ ٚالكغ رٍكه اٌّؤعغكبد )دٚس  انزطجٍقً :
ٍكبْ اٌّشكىالد اٌزكً رٛاجكٗ رٍكه دٚس اٌّغٍٕٓ( ِمبسٔزٗ ثّب ٌجت أْ رىْٛ ػٍٍٗ رٍكه اٌّؤعغكبد ِكغ ث –اٌذضبٔخ 

 0اٌّؤعغبد ٚػًّ ِمزشدبد ٌٙب0، ٚرٌه ثبٌزضآِ ِغ إٌظشي خالي اٌزشَ اٌذساعً
 ػًّ ٚعبئً رؼٍٍٍّخ ٌّشدٍخ سٌبض األطفبي  فً ضٛء ادزٍبجبد ٘زٖ اٌّشدٍخ -

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع

% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّذزٛي األعبعً ٌٍّمشس -  111%  



 

 

ِذي اٌزضاَ اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ ثّذزٛي اٌّمشس  -  <61           61- 14                    >15   √  

ِذي رغطٍخ االِزذبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <61           61-14                     >15   √  

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √رذسٌت ػًٍّ    √      ِذبضشاد ٔظشٌخ        

√ٌخ                  أٔشطخ فصٍٍخ    دساعخ دب  

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد 

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي            √ ٔظشي              

√ػًٍّ     √           أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح        

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح√    ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح         

بِبداٌّغزٍضِبد ٚاٌخ - غٍش ِزٛافشح√   ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح         

ِٓ اٌصؼٛثبد اٌزً ٚاجٙذ رذسٌظ ٘زا اٌّمشس ػذَ رٛافش اٌؼذد اٌىبفً ِٓ أػضبء   -قٌٍد إدارٌخ ًرنظًٍٍخ: -4

 اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً

ٌخبصخ ثبٌىٍٍخ ٚثبٌزبًٌ ػذَ رذذٌذ ٚلذ ٌٍزذسٌت اٌٍّذأً ٌٙزٖ اٌّبدح فً اٌالئذخ ا -

ٌٛاجٗ اٌطالة صؼٛثبد فً رذذٌذ األٚلبد اٌالصِخ ٌٍضٌبساد اٌٍّذأٍخ ٌذٚس اٌذضبٔخ 

 ٚاٌّغٍٕٓ 

 ػذَ ٚجٛد ِشاجغ ػٍٍّخ وبفٍخ فً ِىزجخ اٌىٍٍخ خبصخ ثٙزٖ اٌّبدح -

  %91.49            -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقزر: -5

-يقززحبد رحسٍن انًقزر : -6  ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ ششاء  - 

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ -

 صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

 رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ -

)إْ ٚجذد (بد انًزاجعٍن انخبرجٍٍن يالحظ -2  ال ٌٛجذ 

يب رى رنفٍذه ين يقززحبد انزطٌٌز فً انعبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -5

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -6

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍذه ين يقززحبد  -9

 األعجبة (

بط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ ثغجت ػذَ إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔ -7

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0ٚرٌه ثغجت اٌخطخ  -1

اٌخّغٍخ ثبٌمغُ اٌزً ٌزُ ثٙب رؼٍٍٓ ِؼٍذ ٚادذ وً ػبَ ػٍى أْ ٌىْٛ رخصص 

 اإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَاٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚ

رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -6

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئذخ

-خطخ انزطٌٌز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل عن انزنفٍذ رٌقٍذ انزطٌٌز  رٌصٍف انزطٌٌز يجبالد انزطٌٌز 

رذغٍٓ إِىبٍٔبد 

ٌظ اٌزذس  

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت 

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخِغ ثذاٌخ اٌخطخ صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 



 

 

صص إداسح إٌّضي0رخ  اٌخّغٍخ اٌمبدِخ 

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة لجً رذسٌظ اٌّمشس

رٛفٍش اٌٛلذ 

اٌالصَ ٌٍضٌبساد 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

سٌٛط رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛ

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئذخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجذٛس

 اعُ ِٕغك اٌّبدح : أ0َ0د / صٌٕت صالح ِذّٛد ٌٛعف 

جبد اٌشة د/ أٔجً عؼٍذ ػجذ اٌذٍّذ                       سئٍظ اٌمغُ: أ0د/ عؼٍذ ِٕبع                       

 

 2111/6/24رُ اإلػزّبد ثّجٍظ اٌىٍٍخ ثزبسٌخ:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رقزٌز يقزر دراسً

و6161/ 6109إدارح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نعبو    

 

 قسى: االقزصبد انًنشنً

 

-يعهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

( ػًٍّ 2( ٔظشي + ) 2)  ػذد اٌٛدذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح 4  

 رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزذبٔبد 5

√غٍش ِزٛفش       ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزذبْ 6  

بْ أػضبء ٍ٘ئخ ِؼبٚٔخ ٌٍزطجٍمًػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚاصٕ ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7  

-يعهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

ػذد اٌطالة اٌٍّزذمٍٓ ثبٌّمشس -   337  

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزذبْ  -  331  

ٔزٍجخ االِزذبْ  - %              ػذد             %                           ػذد                      

%1021     11ساعت             %      61076        326 ٔبجخ     

إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجذٍٓ طجمب ٌٍزمذٌشاد  -

 اٌذبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%1207%        جٍذ جذا        3013ِّزبص         

%4105%         ِمجٛي          3406جٍذ            

-رذرٌس انًقزر : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌعبد
 عذد انسبعبد

 نظزي ًرطجٍقً
 4 ِشدٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخصبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشدٍخ0

 4 0اٌجشاِج ٚاألٔشطخ اٌزً رمذِٙب( -أ٘ذافٙب -أعجبة اإلٔشبء  -دٚس ِؤعغبد سٌبض األطفبي ) اٌزؼشٌف 
 4 شح فً ِؤعغبد سٌبض األطفبي0االرجب٘بد اٌزشثٌٛخ اٌّؼبص

 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌّؤعغبد سٌبض األطفبي0
 4 األعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح دٚس اٌذضبٔخ 0 

 4 ِزطٍجبد اٌزأصٍش(0 –ٍ٘ئخ اإلششاف  –اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ٌذٚس اٌذضبٔخ ) اٌجٍئخ اٌذاخٍٍخ ٚاٌخبسجٍخ 
ً ِصككش ِككغ ػّككً وزٍجككبد ٚالفزككبد اعزششككبدٌخ ٌزٍككه اٌّشككىالد اٌزككً رٛاجٙٙككب ِؤعغككبد سٌككبض األطفككبي فكك

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌّفغشح ٌٙب0
 4 ٚادزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشدٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزذبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

 4 أ٘ذاف ٚثشاِج دٚس سػبٌخ اٌّغ0ٍٕٓ
 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌذٚس اٌّغٍٕٓ ٚاألعظ اٌؼٍٍّخ إلداسح0

 اٌزصٍُّ اٌذاخًٍ  ٌذٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ 
ػّكً اعكزجٍبْ ٚرطجٍمكٗ ٚاعكزخالا ٔزكبئج االعكزجٍبٔبد ٚرذٍٍٍٙكب ٌذساعكخ ٚالكغ رٍكه اٌّؤعغكبد )دٚس  انزطجٍقً :
ّب ٌجت أْ رىْٛ ػٍٍٗ رٍكه اٌّؤعغكبد ِكغ ثٍكبْ اٌّشكىالد اٌزكً رٛاجكٗ رٍكه دٚس اٌّغٍٕٓ( ِمبسٔزٗ ث –اٌذضبٔخ 

 اٌّؤعغبد ٚػًّ ِمزشدبد ٌٙب0، ٚرٌه ثبٌزضآِ ِغ إٌظشي خالي اٌزشَ اٌذساع0ً
 ػًّ ٚعبئً رؼٍٍٍّخ ٌّشدٍخ سٌبض األطفبي  فً ضٛء ادزٍبجبد ٘زٖ اٌّشدٍخ -

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ



 

 

 أعجٛع

ذسٌغٗ ِٓ اٌّذزٛي األعبعً ٌٍّمشس% ٌّب رُ ر -  111%  

ِذي اٌزضاَ اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ ثّذزٛي اٌّمشس  -  <61           61- 14                    >15   √  

ِذي رغطٍخ االِزذبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <61           61-14                     >15   √  

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √رذسٌت ػًٍّ    √      خ     ِذبضشاد ٔظشٌ   

√دساعخ دبٌخ                  أٔشطخ فصٍٍخ      

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد 

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي√             ٔظشي              

√ػًٍّ     √           أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح        

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح√      ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح       

اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غٍش ِزٛافشح√   ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِذذٚدح         

ِٓ اٌصؼٛثبد اٌزً ٚاجٙذ رذسٌظ ٘زا اٌّمشس ػذَ رٛافش اٌؼذد اٌىبفً ِٓ أػضبء   -قٌٍد إدارٌخ ًرنظًٍٍخ: -4

 اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً

سٌت اٌٍّذأً ٌٙزٖ اٌّبدح فً اٌالئذخ اٌخبصخ ثبٌىٍٍخ ٚثبٌزبًٌ ػذَ رذذٌذ ٚلذ ٌٍزذ -

ٌٛاجٗ اٌطالة صؼٛثبد فً رذذٌذ األٚلبد اٌالصِخ ٌٍضٌبساد اٌٍّذأٍخ ٌذٚس اٌذضبٔخ 

 ٚاٌّغٍٕٓ 

 ػذَ ٚجٛد ِشاجغ ػٍٍّخ وبفٍخ فً ِىزجخ اٌىٍٍخ خبصخ ثٙزٖ اٌّبدح -

% 96.39            -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقزر: -5  

-يقززحبد رحسٍن انًقزر : -6  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ  - 

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ -

 صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

 ً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخرغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ ف -

 رذسٌت اٌطالة ػٍى أعبٌٍت اٌزؼٍُ االٌىزشًٚٔ -

)إْ ٚجذد (يالحظبد انًزاجعٍن انخبرجٍٍن  -2  ال ٌٛجذ 

يب رى رنفٍذه ين يقززحبد انزطٌٌز فً انعبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

بد رعهًٍٍخ نهطالة عهى يٌاقع انزٌاصم االجزًبعً نكٍفٍخ انزعبيم يع رقذٌى فٍذٌٌى -

 انًنصبد االنكززًنٍخ

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍذه ين يقززحبد  -9

 األعجبة (

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ ثغجت ػذَ  -11

 ٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػ

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0ٚرٌه ثغجت اٌخطخ  -11

اٌخّغٍخ ثبٌمغُ اٌزً ٌزُ ثٙب رؼٍٍٓ ِؼٍذ ٚادذ وً ػبَ ػٍى أْ ٌىْٛ رخصص 

 اٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

ذخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئ  -12

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئذخ

-خطخ انزطٌٌز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل عن انزنفٍذ رٌقٍذ انزطٌٌز  رٌصٍف انزطٌٌز يجبالد انزطٌٌز 

رذغٍٓ إِىبٍٔبد 

 اٌزذسٌظ 

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ دذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

ٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍ  



 

 

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت    

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة لجً رذسٌظ اٌّمشس

رذسٌت اٌطالة ػٍى أعبٌٍت اٌزؼٍُ  

 االٌىزشًٚٔ ػٍى إٌّصبد اٌزؼٍٍٍّخ

 ِشوض اٌخذِخ اٌؼبِخ ثبٌىٍٍخ ٚٚدذح اٌزذسٌت فً اإلجبصح اٌصٍفٍخ

رٛفٍش اٌٛلذ 

ساد اٌالصَ ٌٍضٌب

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

رغٍٍش فً الئذخ ِشدٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط 

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئذخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئذخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجذٛس

 اعُ ِٕغك اٌّبدح : أ0َ0د / صٌٕت صالح ِذّٛد ٌٛعف 

ٍذ                       سئٍظ اٌمغُ: أ0د/ عؼٍذ ِٕبع جبد اٌشةد/ أٔجً عؼٍذ ػجذ اٌذّ                       

  

 

 

 

 



 
  

 7102علن الٌفس االجتواعى عا م   تقزٌز هقزر دراسً

 

 

 قسن : ..العلوم التزبوٌت والٌفسٍت .............................

 

 -هعلوهاث أساسٍت : –أ 

 علن الٌفس االجتواعى  اسن الوقزر 1

 جوٍع التخصصاث  التخصص 2

 الثالثت  الفزقت / الوستوي 3

 ( ًظزي  7     )  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة 4

 ًظام الوزاجعت الذاخلٍت الٌظام الوتبع الختٍار لجٌت االهتحاًاث 5

 غٍز هتوفز ًظام الوزاجعت الخارجٍت لالهتحاى 6

 عضو فقط القائوٍي بالتذرٌسعذد  7

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائٍاث : – 0

 603 ػذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 603 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

 راست 10 - 593 َزُجخ االيزحبٌ  -

 جُذ جذا160 -  يًزبس  25 ػذد انُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد انحبصهٍُ ػهُهب -

 يقجىل167 -    جُذ 241 -

 -تذرٌس الوقزر : – 7

 اهًُخ دراسزه -رؼزَف ػهى انُفس االجزًبػٍ  -1 انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

انًجبالد انًزرجطخ ، ثؼهى انُفس االجزًبػً وػالقزه ثبنؼهىو  -2

 األخزي

 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انزبرَخً ( -3

 نذراسزه )انًُهج انىصفً(انًُبهج انجحث انًزجؼخ -4

 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انزجزَجً  -5

 اَىاػهب (  –االرجبهبد)رؼزَفهب -6

 ركىَُهب (    –االرجبهبد ) انؼىايم انًؤثزح -7

 طزق قُبسهب ( –االرجبهبد ) رؼذَههب -8

 انزُشئخ االجزًبػُخ ) رؼزَفهب انؼىايم انًؤثزح ػهُهب (-9

 يؤسسبد انزُشئخ االجزًبػُخ-10

 اًَبط انزُشئخ االجزًبػُخ -11

 رؼزَف انشخصُخ -12

 َظزَبد انشخصُخ )َظزَخ انزحهُم انُفسً (-13

 %100 % نًب رى رذرَسه يٍ انًحزىٌ األسبسٍ نهًقزر -

 %100 يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًحزىٌ انًقزر  -

 %( 100( يذٌ رغطُخ االيزحبٌ نًىضىػبد انًقزر -

      يحبضزاد َظزَخ   أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

  األػًبل انفصهُخ يثم  : 

 االسزذالل -انحىار  -انؼصف انذهًُ. –انًُبقشخ  

               - أيزحبٌ َظزٌ  طزَقخ رقىَى انطالة -

 أػًبل انسُخ ( ) أػًبل فصهُخ

 -اإلهكاًاث الوتاحت للتذرٌس : -3



 
 يزىافزح  انؼهًُخانًزاجغ  -

 يزىافزح  انىسبئم انًؼُُخ-

 غُز يزطهت  انًسزهشيبد وانخبيبد -

 ال رىجذ  -قٍود إدارٌت وتٌظٍوٍت: -4

 %77.35  -ًتٍجت تقوٌن الطالب للوقزر: -5

أدخبل ثؼض انًفبهُى انًجزًؼُخ انُفسُخ وانًؤثزح ػهً  -1 -هقتزحاث تحسٍي الوقزر : -6

 انًجزًغ فٍ انظزوف انزاهُخ يثم انشبئؼبد 

 -1 )إٌ وجذد (هالحظاث الوزاجعٍي الخارجٍٍي  -2

2- 

3- 

 رى أدخبل انًىضىػبد وانزً رًثهذ فٍ انشبئؼبد-1 ها تن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث التطوٌز فً العام السابق -8

2- 

3- 

 رى  رُقُذ انًقززحبد -1 )يب هٍ و األسجبة (ها لن ٌتن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث  -9

2- 

3- 

 -خطت التطوٌز للوقزر للعام القادم : -01

 يجبالد انزطىَز 

رى أدخبل انًىضىػبد وانزً رًثهذ فٍ -

 انزؼصت وانشبئؼبد

 

 رىصُف انزطىَز

سىف َزى يُبقشزخ  -

انشبئؼبد يٍ 

 –خالل )انًؼًُ 

يذي  –انُشأح 

 –اَزشبرهب 

 –األَىاع االسجبة 

 –طزق انزحكى  

 انحهىل

 رىقُذ انزطىَز 

 انؼبو انقبدو

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ

 أ.د أيبًَ ػجذ انًقصىد

 

                       أ.د أهاًى عبذ الوقصود                               رئٍس القسن                أ.د أهاًى عبذ الوقصود   اسن هٌسق الوادة : 

  7102 /    /    : :    التارٌخ                                          التوقٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2018ػبو  االجزًبػً انُفس ػهى تقزٌز هقزر دراسً

 

 قسن : ..العلوم التزبوٌت والٌفسٍت .............................

 

 -هعلوهاث أساسٍت : –أ 

 ػهى انُفس االجزًبػً  اسى انًقزر 1

 جًُغ انزخصصبد  انزخصص 2

 انثبنثخ  انفزقخ / انًسزىٌ 3

 ( َظزٌ  2     )  ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًزاجؼخ انذاخهُخ انُظبو انًزجغ الخزُبر نجُخ االيزحبَبد 5

 غُز يزىفز َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليزحبٌ 6

 ػضى فقظ ػذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائٍاث : – 0

 337 ػذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 333 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

 ( راست% 4) ( َبجح% 96 )   َزُجخ االيزحبٌ  -

 (  26.7 )   ( يًزبس  3.6    )  انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد انحبصهٍُ ػهُهب -

 جُذ جذا

 ( يقجىل  26.4   )  (جُذ  40.0  ) 

 -تذرٌس الوقزر : – 7
 اهًُخ دراسزه -االجزًبػٍ  رؼزَف ػهى انُفس -1 انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

انًجبالد انًزرجطخ ، ثؼهى انُفس االجزًبػً وػالقزه ثبنؼهىو  -2
 األخزي

 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انزبرَخً ( -3
 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انىصفً(-4
 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انزجزَجً  -5
 اَىاػهب (  –االرجبهبد)رؼزَفهب -6
 ركىَُهب (    –االرجبهبد ) انؼىايم انًؤثزح -7
 طزق قُبسهب ( –االرجبهبد ) رؼذَههب -8
 انزُشئخ االجزًبػُخ ) رؼزَفهب انؼىايم انًؤثزح ػهُهب (-9

 يؤسسبد انزُشئخ االجزًبػُخ-10
 اًَبط انزُشئخ االجزًبػُخ -11
 رؼزَف انشخصُخ -12
 د انشخصُخ )َظزَخ انزحهُم انُفسً (َظزَب--13

 %100 % نًب رى رذرَسه يٍ انًحزىٌ األسبسٍ نهًقزر -
  (  %100 )  يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًحزىٌ انًقزر  -
  (  %100 )  يذٌ رغطُخ االيزحبٌ نًىضىػبد انًقزر -
 (يحبضزاد َظزَخ  /   )  أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

  انفصهُخ )رذكز( : األػًبل 
 االسزذالل -انحىار  -انؼصف انذهًُ. –انًُبقشخ  

         أػًبل انسُخ  -    َظزٌ ايزحبٌ  طزَقخ رقىَى انطالة -
 -اإلهكاًاث الوتاحت للتذرٌس : -3
 يزىافزح  انًزاجغ انؼهًُخ -
 يزىافزح  انىسبئم انًؼُُخ-
 غُز يزطهت   انًسزهشيبد وانخبيبد -
 ال رىجذ  -قٍود إدارٌت وتٌظٍوٍت: -4
 %85.79  -ًتٍجت تقوٌن الطالب للوقزر: -5
أدخبل ثؼض انًفبهُى انًجزًؼُخ انُفسُخ وانًؤثزح ػهً انًجزًغ  -1 -هقتزحاث تحسٍي الوقزر : -6

 انغش -انزؼصت  –فٍ انظزوف انزاهُخ يثم انشبئؼبد 
 -1 )إٌ وجذد (هالحظاث الوزاجعٍي الخارجٍٍي  -2

2- 
3- 



 
 رى أدخبل انًىضىػبد وانزً رًثهذ فٍ انزؼصت وانشبئؼبد-1 ها تن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث التطوٌز فً العام السابق -8

2- 
3- 

 رى  رُقُذ انًقززحبد  -1 )يب هٍ و األسجبة (ها لن ٌتن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث  -9
2- 
3- 

 -خطت التطوٌز للوقزر للعام القادم : -01

 يجبالد انزطىَز 

رى أدخبل -

انًىضىػبد وانزً 

رًثهذ فٍ انزؼصت 

 وانشبئؼبد

 

 رىصُف انزطىَز
ثبنُسجخ نًىضىع انزؼصت سىف  -

 –َزى يُبقشزخ يٍ خالل )انًؼًُ 
 –االسجبة  -يذي اَزشبرح  –انُشأح 

 انحهىل  –طزق انىقبَخ 
ثبنُسجخ نًىضىع انشبئؼبد سىف  -

 –َزى يُبقشزخ يٍ خالل )انًؼًُ 
األَىاع  –يذي اَزشبرهب  –انُشأح 

 انحهىل –طزق انزحكى   –االسجبة 

 رىقُذ انزطىَز 
 انؼبو انقبدو

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ

 أ.د أيبًَ ػجذ انًقصىد

 

                              أ.د أهاًى عبذ الوقصود   اسن هٌسق الوادة : 

 :    أ.د أهاًى عبذ الوقصود       رئٍست هجلس القسن                         التوقٍع

 

  7108التارٌخ  :     /   /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2019ػبو  االجزًبػً انُفس ػهى تقزٌز هقزر دراسً

 

  قسن : ..العلوم التزبوٌت والٌفسٍت .............................

 

 -هعلوهاث أساسٍت : –أ 

 ػهى انُفس االجزًبػً  اسى انًقزر 1

 جًُغ انزخصصبد  انزخصص 2

 انثبنثخ  انفزقخ / انًسزىٌ 3

 ( َظزٌ  2     )  ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًزاجؼخ انذاخهُخ االيزحبَبدانُظبو انًزجغ الخزُبر نجُخ  5

 غُز يزىفز َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليزحبٌ 6

 ػضى فقظ ػذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائٍاث : – 0

 942 ػذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 942 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

 راست 17    - َبجح  925 َزُجخ االيزحبٌ  -

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد انحبصهٍُ  -

 ػهُهب

 - جُذ جذا288   -يًزبس 41

 يقجىل  173 -جُذ 417

 -تذرٌس الوقزر : – 7

 اهًُخ دراسزه -رؼزَف ػهى انُفس االجزًبػٍ  -1 انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

 انًجبالد انًزرجطخ ، ثؼهى انُفس االجزًبػً وػالقزه ثبنؼهىو األخزي -2

 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انزبرَخً ( -3

 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انىصفً(-4

 انًُبهج انجحث انًزجؼخ نذراسزه )انًُهج انزجزَجً  -5

 اَىاػهب (  –االرجبهبد)رؼزَفهب -6

 ركىَُهب (    –االرجبهبد ) انؼىايم انًؤثزح -7

 طزق قُبسهب ( –االرجبهبد ) رؼذَههب -8

 انزُشئخ االجزًبػُخ ) رؼزَفهب انؼىايم انًؤثزح ػهُهب (-9

 يؤسسبد انزُشئخ االجزًبػُخ-10

 اًَبط انزُشئخ االجزًبػُخ -11

 رؼزَف انشخصُخ -12

 ( َظزَبد انشخصُخ )َظزَخ انزحهُم انُفسً--13

 %100 % نًب رى رذرَسه يٍ انًحزىٌ األسبسٍ نهًقزر -

 %100 يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًحزىٌ انًقزر  -

 %100 يذٌ رغطُخ االيزحبٌ نًىضىػبد انًقزر -

 -انحىار  -انؼصف انذهًُ. –انًُبقشخ  -رذرَت ػًهٍ - يحبضزاد َظزَخ أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

 االسزذالل

     أػًبل فصهُخ  -   َظزٌ رقىَى انطالةطزَقخ  -

 -اإلهكاًاث الوتاحت للتذرٌس : -3

 يزىافزح  انًزاجغ انؼهًُخ -

  يزىافزح  انىسبئم انًؼُُخ-

 يزىافزح  انًسزهشيبد وانخبيبد -

 ال رىجذ  -قٍود إدارٌت وتٌظٍوٍت: -4

 %87.73  -ًتٍجت تقوٌن الطالب للوقزر: -5

أدخبل ثؼض انًفبهُى انًجزًؼُخ انُفسُخ وانًؤثزح ػهً انًجزًغ فٍ انظزوف  -1 -الوقزر :هقتزحاث تحسٍي  -6



 
 انغش -انزؼصت  –انزاهُخ يثم انشبئؼبد 

 -1 )إٌ وجذد (هالحظاث الوزاجعٍي الخارجٍٍي  -2

2- 

3- 

 ٍ انزؼصت وانشبئؼبدرى أدخبل انًىضىػبد وانزً رًثهذ ف-1 ها تن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث التطوٌز فً العام السابق -8

 

  )يب هٍ و األسجبة (ها لن ٌتن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث  -9

 

 

 -خطت التطوٌز للوقزر للعام القادم : -01

 يجبالد انزطىَز 

رى أدخبل انًىضىػبد وانزً رًثهذ فٍ انزؼصت -

 وانشبئؼبد

 

 رىصُف انزطىَز

ثبنُسجخ نًىضىع انزؼصت  -

سىف َزى يُبقشزخ يٍ خالل 

يذي اَزشبرح  –انُشأح  –)انًؼًُ 

 –طزق انىقبَخ  –االسجبة  -

 انحهىل 

ثبنُسجخ نًىضىع انشبئؼبد  -

سىف َزى يُبقشزخ يٍ خالل 

يذي  –انُشأح  –)انًؼًُ 

 –األَىاع االسجبة  –اَزشبرهب 

 انحهىل –طزق انزحكى  

 رىقُذ انزطىَز 

 بدوانؼبو انق

انًسئىل 

ػٍ 

 انزُفُذ

أ.د أيبًَ 

ػجذ 

 انًقصىد

 

        أ.د أهاًى عبذ الوقصود    رئٍست هجلس القسن:             أ.د أهاًى عبذ الوقصود   اسن هٌسق الوادة : 

 

  7109التارٌخ  :     /   /                                                                       التوقٍع

 2018/6/24رى اإلػزًبد ثًجهس انكهُخ ثزبرَخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 
 
 

 (16نموذج رقم ) 

 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %93.04بنسبة  107عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب % 6.95بنسبة  8عدد

النسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

  11.30جيد جدا            3.48ممتاز       

 62.61مقبول           15.65جيد        

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن تلوث الغذاء وأهم أنواع التلوث الغذائي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 تلوث األغذية بالمضادات الحيوية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن اريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %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 -

 تدريب عملي     (√)محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

 شفوي  (√)نظري                      (√) اريقة تقويم الطالب -

 عملي (√)أعمال فصلية              

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة (√)متوافرة       الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %78.31  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -2

 األاعمة

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -3

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تم تنذياان  من مقترحااات التطوير اي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 الجانب التطبيقي انتداب من يقوم بتدريس -2

)ما هي و األسباب ما لم يتم تنذين  من مقترحات  -9

) 

 

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -1

أاعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين 

معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية 

 عاموالمالبس واإلدارة بالتبادل كل 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات االزمة لتدريس  -2

المقرر بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب علي الجزء 

التطبيقي من عمل البيلات الالزمة لنمو الميكروبات وارق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنذين 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 المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األاعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 العلمي وعميد الكليةالقسم 

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

  تحسين المرافق  لشلون التعليم والطالب

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة 

واألدوات االزمة لتدريس المقرر 

بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب 

 من عمل البيلات علي الجزء التطبيقي

الالزمة لنمو الميكروبات وارق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شلون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة :أ.د/ يحي عبدالمنعم  

 2017-2016التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 147 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %99.32بنسبة  147عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب %0.68بنسبة  1عدد

النسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

  11.49جيد جدا           2.03ممتاز       

 47.30مقبول           38,51جيد        

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن تلوث الغذاء وأهم أنواع التلوث الغذائي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 تلوث األغذية بالمضادات الحيوية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن اريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %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 -

 (√)تدريب عملي           (√)محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

 (√)شفوي                   (√)نظري      الطالباريقة تقويم  -

 (√)عملي            أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

 غير متوافرة       متوافرة بدرجة محدودة      (√)متوافرة        الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83.13  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

للمقرر لتدريب الطالب على األنماا إعداد بنك أسللة  -5

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -6

 األاعمة

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -7

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -8

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

تم تنذياان  من مقترحااات التطوير اي العااا  مااا  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

)ما هي و األسباب ما لم يتم تنذين  من مقترحات  -9

) 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على األنماا  -3

كلية بالالمختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي 

 ألعضاء هيلة التدريس على وضع بنوك األسللة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -4

أاعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين 

معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية 

 والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

ات واألماكن المتاحة لتدريس النظري زيادة عدد المدرج -5

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 



 

 
 
 
 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات االزمة لتدريس  -6

المقرر بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب علي الجزء 

التطبيقي من عمل البيلات الالزمة لنمو الميكروبات وارق 

 بأنواعهاعزلها وعمل الصبغات 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنذين توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

للمقرر لتدريب إعداد بنك أسللة 

 الطالب على األنماا المختلفة للتقويم.

عضو هيلة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشلون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األاعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشلون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير معمل ميكروبيولوجي مجهز 

األجهزة واألدوات االزمة بجميع 

لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح 

للطالب بالتدريب علي الجزء 

التطبيقي من عمل البيلات الالزمة 

لنمو الميكروبات وارق عزلها 

 وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شلون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة :أ.د/ يحي عبدالمنعم  

 2017-2018:                                            التاريخ :    /    /التوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + ) 2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة  أستاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 300 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب   99.33     299ناجح   

النسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  3.98ممتاز       

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن تلوث الغذاء وأهم أنواع التلوث الغذائي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 تلوث األغذية بالمضادات الحيوية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن اريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

√ 

√ 

1 

41.1

9 
40.1 

0.33 

13.95 



 

 
 
 
 

 (√)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  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

 (√)شفوي                   (√)نظري      اريقة تقويم الطالب -

 (√)عملي            أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        العلميةالمراجع  -

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية 

 %92.24          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على األنماا  -2

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -3

 المنزل.

 الجانب التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس  -4

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها  -6

 في معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تم تنذياان  من مقترحااات التطوير اي العااا   -8

 السابق

 حديثة للمكتبة .شراء مراجع  -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي 2

)ما هي و األسباب ما لم يتم تنذين  من مقترحات  -9

) 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على   -1

األنماا المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب 

كافي بالكلية ألعضاء هيلة التدريس على وضع 

 بنوك األسللة

المعيدين المعينين في تخصص تغذية  زيادة عدد -2

وعلوم أاعمة .وذلك 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  -3

النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد 

 الطالب كل عام 



 

 
 
 
 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات  -4

االزمة لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب 

بالتدريب علي الجزء التطبيقي من عمل البيلات 

ها وعمل الالزمة لنمو الميكروبات وارق عزل

 الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنذين 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 أسللة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماا المختلفة للتقويم.

عضو هيلة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشلون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األاعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 العلمي وعميد الكليةالقسم 

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشلون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

بجميع األجهزة توفير معمل مجهز 

واألدوات االزمة لتدريس المقرر 

بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب 

علي الجزء التطبيقي من عمل البيلات 

الالزمة لنمو الميكروبات وارق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شلون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة : أ.د/ يحي عبالمنعم 

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: التوقيع :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة  أستاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 332 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب   99.1               332ناجح   

 للتقببديراتالنسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز        جيد جدا 

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن تلوث الغذاء وأهم أنواع التلوث الغذائي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 تلوث األغذية بالمضادات الحيوية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن اريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

√ 

√ 

5 1.48 



 

 
 
 
 

 (√)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    

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

ية               √)شببببببفوي                     (√)نظري    اريقة تقويم الطالب - أعمال فصببببببل

 (√)عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة             متوافرة بدرجةمحدودة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

 غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة  (√)متوافرة      الوسائل المعينة-

 غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة  (√)متوافرة      المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على األنماا  -8

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -9

 المنزل.

 التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس الجانب  -10

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -11

 النظري  

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها  -12

 في معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تم تنذياان  من مقترحااات التطوير اي العااا   -8

 السابق

 لمكتبة .شراء مراجع حديثة ل -2

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي 3

)ما هي و األسباب ما لم يتم تنذين  من مقترحات  -9

) 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على   -5

األنماا المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب 

كافي بالكلية ألعضاء هيلة التدريس على وضع 

 بنوك األسللة

المعيدين المعينين في تخصص تغذية زيادة عدد  -6

وعلوم أاعمة .وذلك 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  -7

دة أعداد النظري بسبب محدودية األماكن وزيا

 الطالب كل عام 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات  -8

االزمة لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب 

بالتدريب علي الجزء التطبيقي من عمل البيلات 

الالزمة لنمو الميكروبات وارق عزلها وعمل 

 الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنذين 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 أسللة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماا المختلفة للتقويم.

عضو هيلة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشلون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األاعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  المقررقبل تدريس 

 لشلون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة 

واألدوات االزمة لتدريس المقرر 

ب بالتدريبشكل فعال يسمح للطالب 

علي الجزء التطبيقي من عمل البيلات 

الالزمة لنمو الميكروبات وارق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شلون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

  علي بدوي رصاصاسم منسق المادة : أ.د/ 

 2020-2019التوقيع :                                            تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 



 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 إدارة موارد وترشيد اإلستهالك اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 يل مجلس القسمتشك النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 رغير متوف     متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذين واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب     96.5             111ناجح    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %23.48جيد جدا     13.04ممتاز      

 %25.22مقبول               %30.7جيد      

 -تدريس المقرر : – 2

 وأهميتها. إدارة الموارد  تعريف -1 وضوعات التي تم تدريسهاالم -
الموارد  –أنواع الموارد ) الموارد الطبيعية  -2

الموارد المادية( وتطبيقاتها على  -البشرية
 المستوى األسري.

 إدارة المورد المالي. -3
 -الخطوات -األهمية -إدارة الوقت ) التعريف -4

 العوامل المؤثرة(.
 -الخطوات -األهمية -إدارة الجهد ) التعريف -5

 العوامل المؤثرة(.
 –األنواع  –السلوك  االستهالكي ) التعريف  -6

العوامل المؤثرة عليه(قانون العرض  -المراحل
 والطلب والقوانين التي تحكم المنفعة .

 –األهداف  –ترشيد االستهالك ) التعريف  -7
 موصفات المستهلك الرشيد(. -المراحل

 السلوك االستهالكي.دور اإلعالن فى التأثير على  -8
 ترشيد االستهالك فى مجال الغذاء. -9

ترشيد االستهالك فى مجال المالبس  -10
 والمنسوجات.

 ترشيد االستهالك فى مجال اإلسكان والتأثيث. -11
 ترشيد االستهالك فى مجال الطاقة. -12
 ترشيد االستهالك فى مجال المياه. -13

اصة به مع مفهوم حماية المستهلك والتشريعات الخ -14

 توضيح حقوق وواجبات المستهلك.

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -  100%  

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

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

3 2.61 



 

م والتعلمأساليب التعلي - تدريب عملي     (√)محاضرات نظرية         

أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة    

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

طريقة تقويم الطالب - شفوي  (√)نظري                      (√)   

عملي (√)أعمال فصلية                

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

لعلميةالمراجع ا - ةمتوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافر(√)متوافرة          

الوسائل المعينة- رةمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف (√)متوافرة         

المستلزمات والخامات - رةمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف(√)متوافرة          

 ال يوجد. -  -ة:قيود إدارية وتنظيمي -4

 %81.73            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط  -2

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -3

 س الجانب التطبيقيانتداب من يقوم بتدري -4

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -5

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

)ما هي و يذه من مقترحات ما لم يتم تنف -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط  -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيئة التدريس على وضع بنوك األسئلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -2

لتي يتم بها المنزل.وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم ا

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -3

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير ير مجاالت التطو

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  مقررقبل تدريس ال

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

كالة الكلية القسم العلمي وو قبل تدريس المقرر

 لشئون التعليم والطالب



 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 د/ نهاد رصاص  أ..مأ.م.د / علي عثمان   اسم منسق المادة : 

 2017-2016تاريخ :    /    /التوقيع :                                            ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 إدارة موارد وترشيد اإلستهالك اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذين واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 د الطالب الذين أدوا االمتحان عد -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب     99.32   147ناجح    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     10.14ممتاز      

 مقبول   جيد                  

 -تدريس المقرر : – 2

 وأهميتها. إدارة الموارد  تعريف-1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 -الموارد البشرية –أنواع الموارد ) الموارد الطبيعية -2

 الموارد المادية( وتطبيقاتها على المستوى األسري.

 إدارة المورد المالي.-3

العوامل  -اتالخطو -األهمية -إدارة الوقت ) التعريف-4

 المؤثرة(.

العوامل  -الخطوات -األهمية -إدارة الجهد ) التعريف-5

 المؤثرة(.

 -المراحل –األنواع  –السلوك  االستهالكي ) التعريف -6

العوامل المؤثرة عليه(قانون العرض والطلب والقوانين التي 

 تحكم المنفعة .

 -المراحل –األهداف  –ترشيد االستهالك ) التعريف -7

 صفات المستهلك الرشيد(.مو

 دور اإلعالن فى التأثير على السلوك االستهالكي.-8

 ترشيد االستهالك فى مجال الغذاء.-9

 ترشيد االستهالك فى مجال المالبس والمنسوجات. -10

 ترشيد االستهالك فى مجال اإلسكان والتأثيث. -11

 ترشيد االستهالك فى مجال الطاقة. -12

 ى مجال المياه.ترشيد االستهالك ف -13

مفهوم حماية المستهلك والتشريعات الخاصة به مع  -14

 توضيح حقوق وواجبات المستهلك.

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -  100%  

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

المقررمدي تغطية االمتحان لموضوعات  -  <60       60-84         >85(√)  

√ 

1 

32.4

3 

34.7

8 

25 

0.68 

31.76 



 

أساليب التعليم والتعلم - تدريب عملي     (√)محاضرات نظرية         

أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة    

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

طريقة تقويم الطالب - شفوي  (√)نظري                      (√)   

عملي (√)أعمال فصلية                

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمية - ةمتوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافر(√)متوافرة          

الوسائل المعينة- رةمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف (√)متوافرة         

المستلزمات والخامات - رةمحدودة             غير متوافمتوافرة بدرجة (√)متوافرة          

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %85.8            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -6 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط  -7

 المختلفة للتقويم.

 ن المعينين في تخصص إدارة المنزل.زيادة عدد المعيدي -8

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -9

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -10

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 تداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقيان -4

)ما هي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط  -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيئة التدريس على وضع بنوك األسئلة

في تخصص إدارة زيادة عدد المعيدين المعينين  -2

المنزل.وذلك 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  -3

النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب 

 كل عام 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

ريب إعداد بنك أسئلة للمقرر لتد

 الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

دريس الجانب انتداب من يقوم بت

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشئون التعليم والطالب



 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 د/ نهاد رصاص  أ..مأ.م.د / علي عثمان   اسم منسق المادة : 

 2017-2018توقيع :                                            التاريخ :    /    /ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 إدارة موارد وترشيد اإلستهالك اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذين واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 301 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب      99.3   299ناجح    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 هاالحاصلين علي

 جيد جدا     3.65ممتاز      

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 وأهميتها. إدارة الموارد  تعريف-1 الموضوعات التي تم تدريسها -
 -الموارد البشرية –أنواع الموارد ) الموارد الطبيعية -2

 الموارد المادية( وتطبيقاتها على المستوى األسري.
 ة المورد المالي.إدار-3
العوامل  -الخطوات -األهمية -إدارة الوقت ) التعريف-4

 المؤثرة(.
العوامل  -الخطوات -األهمية -إدارة الجهد ) التعريف-5

 المؤثرة(.
 -المراحل –األنواع  –السلوك  االستهالكي ) التعريف -6

العوامل المؤثرة عليه(قانون العرض والطلب والقوانين التي 
 عة .تحكم المنف

 -المراحل –األهداف  –ترشيد االستهالك ) التعريف -7
 موصفات المستهلك الرشيد(.

 دور اإلعالن فى التأثير على السلوك االستهالكي.-8
 ترشيد االستهالك فى مجال الغذاء.-9

 ترشيد االستهالك فى مجال المالبس والمنسوجات. -10
 ترشيد االستهالك فى مجال اإلسكان والتأثيث. -11
 ترشيد االستهالك فى مجال الطاقة. -12
 ترشيد االستهالك فى مجال المياه. -13
مفهوم حماية المستهلك والتشريعات الخاصة به مع  -14

 توضيح حقوق وواجبات المستهلك.

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -  100%  

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

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

أساليب التعليم والتعلم - تدريب عملي     (√)محاضرات نظرية         

أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة    

√ 

2 

41.5

2 

34.7

8 

35.54 

0.66 

18.2

7 



 

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

طريقة تقويم الطالب - شفوي  (√)                     نظري (√)   

عملي (√)أعمال فصلية                

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمية - ةمتوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافر(√)متوافرة          

الوسائل المعينة- ةرمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف (√)متوافرة         

المستلزمات والخامات - رةمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف(√)متوافرة          

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %91.96           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

ب الطالب على األنماط إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدري -2

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل.-3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -5

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ن مقترحات التطوير في العام ما تم تنفيذه م -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

)ما هي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط  -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 هيئة التدريس على وضع بنوك األسئلة ألعضاء

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -2

المنزل.وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص 

 المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

لتدريس زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة  -3

النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب 

 كل عام 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

سات العليا ولجنة وكالة الدرا

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

ة مع بداية الخط

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشئون التعليم والطالب



 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 ة عميد الكلي

 د/ نهاد رصاص   أ..ماسم منسق المادة : أ.م.د / علي عثمان   

 التوقيع :                                            

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 إدارة موارد وترشيد اإلستهالك رراسم المق 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 رغير متوف      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذين واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 338 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 331 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         %  100بنسبة     331عدد  ناجح           نتيجة االمتحان  -

 بنسبة  7راسب عدد        

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين طبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % 6.64بنسبة  22دا عددجيد ج     ال يوجدممتاز      

 %64.35بنسبة  213عدد مقبول     %29بنسبة  96عددجيد   

 -تدريس المقرر : – 2

 وأهميتها. إدارة الموارد  تعريف-1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 -المببوارد البشببرية –رد ) المببوارد الطبيعيببة أنببواع المببوا-2

 الموارد المادية( وتطبيقاتها على المستوى األسري.

 إدارة المورد المالي.-3

العوامبببل  -الخطبببوات -األهميبببة -إدارة الوقبببت ) التعريبببف-4

 المؤثرة(.

العوامبببل  -الخطبببوات -األهميبببة -إدارة الجهبببد ) التعريبببف-5

 المؤثرة(.

 -المراحببل –األنببواع  –التعريببف  السببلوك  االسببتهالكي )-6

العوامل المؤثرة عليه(قانون العرض والطلب والقوانين التبي 

 تحكم المنفعة .

 -المراحبببل –األهبببداف  –ترشبببيد االسبببتهالك ) التعريبببف -7

 موصفات المستهلك الرشيد(.

 دور اإلعالن فى التأثير على السلوك االستهالكي.-8

 ترشيد االستهالك فى مجال الغذاء.-9

 ترشيد االستهالك فى مجال المالبس والمنسوجات. -10

 ترشيد االستهالك فى مجال اإلسكان والتأثيث. -11

 ترشيد االستهالك فى مجال الطاقة. -12

 ترشيد االستهالك فى مجال المياه. -13

مفهببوم حمايببة المسببتهلك والتشببريعات الخاصببة بببه مببع  -14

 توضيح حقوق وواجبات المستهلك.

تدريسه من المحتوي األساسي للمقررلما تم  % -  100%  

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

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



 

أساليب التعليم والتعلم - تدريب عملي     (√)محاضرات نظرية         

أنشطة فصلية        (√)سة حالة  درا  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

طريقة تقويم الطالب - شفوي  (√)نظري                      (√)   

عملي (√)أعمال فصلية                

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمية - ةغير متوافر     متوافرة بدرجةمحدودة        (√)متوافرة          

الوسائل المعينة- رةمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف (√)متوافرة         

المستلزمات والخامات - رةمتوافرة بدرجة محدودة             غير متواف(√)متوافرة          

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

             -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -11 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط  -12

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -13

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -14

 ريس النظري  زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتد -15

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تنفيااذه ماان مقترحااات التطااوير فااي العااام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -5

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -6

)مبببا هبببي و ماااا لااام ياااتم تنفياااذه مااان مقترحاااات  -9

 األسباب (

لتدريب الطالب على األنماط إعداد بنك أسئلة للمقرر  -4

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيئة التدريس على وضع بنوك األسئلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -5

المنزل.وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص 

 د في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عامالمعي

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -6

النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب 

 كل عام 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

ن إمكانيات تحسي

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

 بالتدريس ووكالة الكلية لشئون

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشئون التعليم والطالب



 

دد المدرجات واألماكن زيادة ع تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 د/ نهاد رصاص  أ..ماسم منسق المادة : أ.م.د / علي عثمان   

 2019/2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم:اإلقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية فئات حساسة  اسم المقرر 1

 اإلقتصاد المنزلي  التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 معرفة مجلس القسميشكل ب  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 115  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %99.1بنسبة   114عدد يجة االمتحان نت -

 راسب  %0.86بنسبة   1عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا 7ممتاز            3

 مقبول 57جيد             47

 -تدريس المقرر : – 2

لفئببات الحساسببة وأنببوا  مقدمببة عامببة عببن المقصببود با -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تغذيتها وكذلك كيفية تقدير اإلحتياجات الغذائية.

تغذيبببة المبببرأة الحامبببل )أابببم التغيبببرات الفسبببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

المتاعبببب الصبببحية التبببي تتعبببر  لهبببا المبببرأة خبببالل  -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

لغذائية للمرأة الحامل من جميع العناصبر االحتياجات ا -4

 الغذائية.

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أاميببة الرضبباعة الطبيعيببة للطفببل واألم وفسببيولوجية  -6

 اإلرضا  وعالقته بالتغذية.

االحتياجبببات الغذائيبببة لبببالم المرضبببعة والفبببر  ببببين  -7

 الرضاعة الطبيعية والصناعية.

لرضببيع ومظبباار النمببو لببدا الطفببل الرضببيع تغذيببة ا -8

 واالحتياجات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.

كيفيببة البببدء بلدخببال األ عمببة أو الوجبببات فببي تغذيببة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلة الطفولة )النمو والتطور، االحتياجات الغذائية،  -10

صبائح حببول العببادات العوامبل التببي تببلثر علبل تنبباول الطعببام، ن

 الغذائية(.

التغذية في مرحلة المرااقة ودراسبة مرحلبة المرااقبة  -11



 
 
 

 
 

2 

 واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السمنة  والتدخين وحب الشباب وفقد الشبهية العصببي  -12

 والنهام العصبي في مرحلة المرااقة.

 تغذية المسنين والتغيرات المصاحبة للتقدم في السن. -13

ض الخطبوات لتحسبين الحالبة الصبحية والغذائيبة لكبببار بعب -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن. 

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

 (√)85<            84-60             60>         ضوعات المقررمدي تغطية االمتحان لمو -

 تدريب عملي  (√)محاضرات نظرية         (√)      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية  (√)         

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

 شفوي (√)نظري                    (√)       ريقة تقويم الطالب -

 عملي(√)أعمال فصلية                   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة   (√)متوافرة        المراجع العلمية -

 رةغير متواف    متوافرة بدرجة محدودة  (√)متوافرة         الوسائل المعينة-

 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة(√)متوافرة           المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.52  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد معامل التغذية والخامات واألدوات الالزمة -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ن فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس انتددداب متخصصددي -2

 الجانب التطبيقي
 شراء مراجع حديثة للمكتبة -3

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  - 1

 الجانب التطبيقي 

)ما اي و األسبباب لم يتم تن يذق من مقترحات ما  -9

) 

 زيادة عدد معامل التغذية والخامات واألدوات الالزمة -1

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  -2

الجانددب التطبيقددي تددم انتددداب ولكددن لدديس بالعدددد الكددافي و يددر 

 مدربين
  شراء مراجع حديثة للمكتبة -3

 -مقرر للعام القادم :خطة التطوير لل -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا  مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

وم األتعمة  التغذية وعل

. 

القسم العلمي وعميد  مع بداية الخطة الخمسية القادمة

 الكلية

القسم العلمي ووكالة  قبل تدريس المقررانتداب متخصصين في 
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التغذية وعلوم األتعمة 

لتدريس الجانب 

 التطبيقي

الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

زيادة عدد معامل 

التغذية والخامات 

 واألدوات الالزمة

 عميد الكلية  الخطة المستقبلية للكلية  في

 اسم منسق المادة :  أ. د علي بدوي رصاص

 2017-2016التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية فئات حساسة اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 رغير متوف      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب  95.27    141ناجح    

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين  بقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        -ممتاز      

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عامة عن المقصود بالفئات الحساسة وأنبوا   -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 ر اإلحتياجات الغذائية.تغذيتها وكذلك كيفية تقدي

تغذيببة المببرأة الحامببل )أاببم التغيببرات الفسببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

المتاعببب الصببحية التببي تتعببر  لهببا المببرأة خببالل  -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

االحتياجبببات الغذائيبببة للمبببرأة الحامبببل مبببن جميبببع  -4

 ة.العناصر الغذائي

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أامية الرضاعة الطبيعية للطفل واألم وفسبيولوجية  -6

 اإلرضا  وعالقته بالتغذية.

االحتياجببات الغذائيببة لببالم المرضببعة والفببر  بببين  -7

 الرضاعة الطبيعية والصناعية.

تغذية الرضيع ومظاار النمو لبدا الطفبل الرضبيع  -8

 ات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.واالحتياج

كيفية البدء بلدخال األ عمبة أو الوجببات فبي تغذيبة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلببببة الطفولببببة )النمببببو والتطببببور، االحتياجببببات  -10

√ 

7 

43.2 

43.2

4 

45.95 

4.73 

6.08 
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الغذائية، العوامل التي تلثر علل تناول الطعام، نصائح حول 

 العادات الغذائية(.

حلببببة المرااقبببة ودراسببببة مرحلببببة التغذيبببة فببببي مر -11

 المرااقة واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السبببمنة  والتبببدخين وحبببب الشبببباب وفقبببد الشبببهية  -12

 العصبي والنهام العصبي في مرحلة المرااقة.

تغذيبببة المسبببنين والتغيبببرات المصببباحبة للتقبببدم فبببي  -13

 السن.

ر بعض الخطوات لتحسين الحالة الصحية والغذائية لكبا -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن.

 % 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 -

 تدريب عملي  (√)محاضرات نظرية         (√)      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية  (√)         

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

 شفوي (√)نظري                    (√)       ريقة تقويم الطالب -

 عملي(√)عمال فصلية             أ      

 -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 -

 عدم توافر معيدين بعدد كافي لتدريس الجانب التطبيقي للمقرر  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 83.3           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

لطالب علل األنما  إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب ا -2

 المختلفة للتقويم.

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -3

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -4

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

)مبببا ابببي و مدددا لدددم يدددتم تن يدددذق مدددن مقترحدددات  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علل األنما   -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء ايئة التدريس علل وضع بنوك األسئلة

كن المتاحة لتدريس النظري زيادة عدد المدرجات واألما -2
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 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التن يذ 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 أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب علل األنما  المختلفة للتقويم.

عضو ايئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

   

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  المقرر قبل تدريس

 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 

  علي بدوي رصاصاسم منسق المادة : أ.د / 

 2018-2017التاريخ :    /    /        التوقيع :                                    
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 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية فئات حساسة اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 301 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب  96.01    289ناجح     

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين  بقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     2.88ممتاز      

 مقبول     جيد                

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عامة عن المقصود بالفئات الحساسة وأنبوا   -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تغذيتها وكذلك كيفية تقدير اإلحتياجات الغذائية.

تغذيببة المببرأة الحامببل )أاببم التغيببرات الفسببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

لتببي تتعببر  لهببا المببرأة خببالل المتاعببب الصببحية ا -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

االحتياجبببات الغذائيبببة للمبببرأة الحامبببل مبببن جميبببع  -4

 العناصر الغذائية.

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أامية الرضاعة الطبيعية للطفل واألم وفسبيولوجية  -6

 ة.اإلرضا  وعالقته بالتغذي

االحتياجببات الغذائيببة لببالم المرضببعة والفببر  بببين  -7

 الرضاعة الطبيعية والصناعية.

تغذية الرضيع ومظاار النمو لبدا الطفبل الرضبيع  -8

 واالحتياجات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.

كيفية البدء بلدخال األ عمبة أو الوجببات فبي تغذيبة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلببببة الطفولببببة )النمببببو والتطببببور، االحتياجببببات  -10

√ 

12 

 12.3  54.19 

3.6 

5.5 
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الغذائية، العوامل التي تلثر علل تناول الطعام، نصائح حول 

 العادات الغذائية(.

التغذيبببة فببببي مرحلببببة المرااقبببة ودراسببببة مرحلببببة  -11

 المرااقة واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السبببمنة  والتبببدخين وحبببب الشبببباب وفقبببد الشبببهية  -12

 ام العصبي في مرحلة المرااقة.العصبي والنه

تغذيبببة المسبببنين والتغيبببرات المصببباحبة للتقبببدم فبببي  -13

 السن.

بعض الخطوات لتحسين الحالة الصحية والغذائية لكبار  -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن.

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 (√)85<            84 -60       60> توي المقرر مدي التزام القائمين بالتدريس بمح -

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

 تدريب عملي  (√)محاضرات نظرية         (√) أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلي (√)دراسة حالة         

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

 شفوي(√)نظري                        (√) قة تقويم الطالب ري -

 عملي    (√)أعمال فصلية           (√)

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة (√) متوافرة       المراجع العلمية -

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   (√) متوافرة       الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة(√) متوافرة        المستلزمات والخامات -

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

 .من أعضاء الهيئة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

 %88.52            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علل األنما   -6

 المختلفة للتقويم.

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -7

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -8

 ال ينطبق )إن وجدت (رجيين مالحظات المراجعين الخا -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

)مبببا ابببي و مدددا لدددم يدددتم تن يدددذق مدددن مقترحدددات  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علل األنما   -3

ويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية المختلفة للتق

 ألعضاء ايئة التدريس علل وضع بنوك األسئلة
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زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -4

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -5

محدودية األماكن معار  الكلية والجامعة بسبب 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 تب بالقسمشراء الك

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب علل األنما  المختلفة للتقويم.

عضو ايئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

 القسم العلمي وعميد الكلية  

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

سم العلمي ووكالة الكلية الق قبل تدريس المقرر

 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معار  

 الكلية والجامعة

ن المكان وعمادة إدارة شئو قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة : أ.د / علي بدوي رصاص 

 2019-2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 
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 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم:اإلقتصاد المنزلي

 -ت أساسية :معلوما –أ 

 تغذية فئات حساسة  اسم المقرر 1

 اإلقتصاد المنزلي  التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             ننظام المراجعة الخارجية لالمتحا 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 330  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %97.92بنسبة   330عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب  %2.077بة بنس  7عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز         % 2.37نسبة   8عدد 

 جيد جدا% 44.21بنسبة 149عدد    

 جيد        %47.18بنسبة  159عدد 

 مقبول4.24  بنسبة% 14عدد

 -تدريس المقرر : – 2

مببة عببن المقصببود بالفئببات الحساسببة وأنببوا  مقدمببة عا -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تغذيتها وكذلك كيفية تقدير اإلحتياجات الغذائية.

تغذيبببة المبببرأة الحامبببل )أابببم التغيبببرات الفسبببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

المتاعبببب الصبببحية التبببي تتعبببر  لهبببا المبببرأة خبببالل  -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

االحتياجات الغذائية للمرأة الحامل من جميع العناصبر  -4

 الغذائية.

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أاميببة الرضبباعة الطبيعيببة للطفببل واألم وفسببيولوجية  -6

 اإلرضا  وعالقته بالتغذية.

االحتياجبببات الغذائيبببة لبببالم المرضبببعة والفبببر  ببببين  -7

 اعية.الرضاعة الطبيعية والصن

تغذيببة الرضببيع ومظبباار النمببو لببدا الطفببل الرضببيع  -8

 واالحتياجات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.

كيفيببة البببدء بلدخببال األ عمببة أو الوجبببات فببي تغذيببة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلة الطفولة )النمو والتطور، االحتياجات الغذائية،  -10

تنبباول الطعببام، نصبائح حببول العببادات  العوامبل التببي تببلثر علبل

 الغذائية(.
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التغذية في مرحلة المرااقة ودراسبة مرحلبة المرااقبة  -11

 واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السمنة  والتدخين وحب الشباب وفقد الشبهية العصببي  -12

 والنهام العصبي في مرحلة المرااقة.

 في السن. تغذية المسنين والتغيرات المصاحبة للتقدم -13

بعبض الخطبوات لتحسبين الحالبة الصبحية والغذائيبة لكبببار  -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن. 

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

 (√)85<            84-60             60>         طية االمتحان لموضوعات المقررمدي تغ -

 تدريب عملي  (√)محاضرات نظرية         (√)      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية  (√)         

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

 شفوي (√)نظري                    (√)      تقويم الطالب  ريقة -

 عملي(√)أعمال فصلية                   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة   (√)متوافرة        المراجع العلمية -

 غير متوافرة    ودةمتوافرة بدرجة محد  (√)متوافرة         الوسائل المعينة-

 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة(√)متوافرة           المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد معامل التغذية والخامات واألدوات الالزمة -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

اب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس انتددد -2

 الجانب التطبيقي
 شراء مراجع حديثة للمكتبة -3

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  - 1

  الجانب التطبيقي

)ما اي و األسبباب ما لم يتم تن يذق من مقترحات  -9

) 

 زيادة عدد معامل التغذية والخامات واألدوات الالزمة -1

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  -2

الجانددب التطبيقددي تددم انتددداب ولكددن لدديس بالعدددد الكددافي و يددر 

 مدربين
 شراء مراجع حديثة للمكتبة  -3

 -لتطوير للمقرر للعام القادم :خطة ا -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا  مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

تغذية وعلوم األتعمة  ال

. 

القسم العلمي وعميد  مع بداية الخطة الخمسية القادمة

 الكلية
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انتداب متخصصين في 

التغذية وعلوم األتعمة 

لتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة  قبل تدريس المقرر

الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

زيادة عدد معامل 

التغذية والخامات 

 لالزمةواألدوات ا

 عميد الكلية  في الخطة المستقبلية للكلية 

 اسم منسق المادة :  أ. د علي بدوي رصاص

- 2019/2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /  



 

  

 تمزيز همزر دراسي

 طزق تذريس نوعية ) الفزلة الثالثة ( 

 (6106/6102  ) 

 لسى : .انؼهىو انزشثىَخ وانُفسُخ 

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 طشق رذسَس َىػُخ  اسى انًمشس 1

 انًُبهح وطشق انزذسَس  انزخصص 2

 انفشلخ انثبنثخ   لخ / انًسزىٌانفش 3

 ( َظشٌ + )  /  ( ػًهٍ  2)      ػذد انىزذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

  انُظبو انًزجغ الخزُبس ندُخ االيزسبَبد 5

 ( يزىفش  )    ( غُش يزىفش )  َظبو انًشاخؼخ انخبسخُخ ناليزسبٌ 6

 4 ػذد انمبئًٍُ ثبنزذسَس 7

 أ.و.د/ سًبذ زهًً َس ٍ فً رذسَس انًمشس أسًبء انًسبضشٍَ انًسبهًُ 8

 د/ صجبذ ػجذ انسكى 

 د / َىال سًُش ششف 

 د / إسالو ػجذ انسًُذ 

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 607 ػذد انطالة انًهزسمٍُ ثبنًمشس -

 601 ػذد انطالة انزٍَ أدوا االيزسبٌ  -

( َبخر         601ػذد       %            )      %       13,99ػذد     َزُدخ االيزسبٌ  -

 ( ساست   -)   

انُسجخ انًئىَخ % نهُبخسٍُ طجمب نهزمذَشاد  -

 انسبصهٍُ ػهُهب

 %   14,15( يًزبص  91)     

 % 44,33( خُذ خذا   201)    

 %     61,29(خُذ   178)    



 

 % 79,21( يمجىل   131)      

 -تذريس الومزر : – 6

 %100 انًىضىػبد انزٍ رى رذسَسهب -

ػذد     يسزىي انًمشس % نًب رى رذسَسه يٍ انًسزىٌ األسبسٍ نهًمشس -

 انسبػبد 

 2 يفهىو طشَمخ انزذسَس  

 8 طشق انزذسَس انؼبيخ  

 6 األهذاف انزؼهًُُخ  

 6 األَشطخ انزؼهًُُخ  

 2 انىسبئم انزؼهًُُخ وأسس اخزُبسهب 

 2 يهبساد انزذسَس  

 

 84-60)      (    60> )      (  يذٌ انزضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًسزىٌ انًمشس  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  يذٌ رغطُخ االيزسبٌ نًىضىػبد انًمشس -

   ( )>85 

 (يسبضشاد َظشَخ )      (رذسَت ػًهٍ  )    أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهُخ   )         دساسخ زبنخ  )     (

األػًبل انفصهُخ )رزكش( :   ػًم أثسبس ػٍ طشق انزذسَس انؼبيخ 

 أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى انسذَثخ  –

 %      )      ( شفى80ٌ( َظشٌ  )   طشَمخ رمىَى انطالة -

( أػًبل فصهُخ )ػًهٍ 20 )    ( % 

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش   )     ( يزىافشح )    نؼهًُخانًشاخغ ا -



 

 يزىافشح

( يزىافشح )     ( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش  )     انىسبئم انًؼُُخ-

 يزىافشح

( يزىافشح )     ( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش   )    انًسزهضيبد وانخبيبد -

 يزىافشح

   -د إدارية وتنظيوية:ليو -4

 %79.79  -نتيجة تموين الطالب للومزر: -5

)إٌ وخذد هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ها تن تنفيذه هن همتزحات التطويز في العام  -8

 السابك

 رسذَش انًسزىي انؼهًً رجؼبً نهًسزدذاد  -1

ًَبط رؼهى إػذاد ًَبرج نألَشطخ واألسئهخ يزُىػخ رجؼبً نزُىع أ -2

 انطالة .نزذسَت انطالة ػهُهب  

)يب هٍ و ها لن يتن تنفيذه هن همتزحات  -9

 األسجبة (

1- 

2- 

 -خطة التطويز للومزر للعام المادم : -01

 انًسئىل ػٍ انزُفُز رىلُذ انزطىَش  رىصُف انزطىَش يدبالد انزطىَش 

ششاء يشاخغ زذَثخ  إيكبَُبد انزذسَس 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  انًمشس  لجم رذسَس

َسخ فُذَىهبد  إيكبَُبد انزذسَس 

رىضُسُخ كًُبرج 

نزفؼُم طشق انزذسَس 

 انسذَثخ 

انًسبضشوٌ انًسبهًىٌ فً  لجم رذسَس انًمشس

 رذسَس انًمشس

إػذاد ثُك أسئهخ  إيكبَُبد انزذسَس 

نهًمشس نزذسَت 

انطالة ػهً األًَبط 

 انًخزهفخ نهزمىَى  

انًسبضشوٌ انًسبهًىٌ فً  سلجم رذسَس انًمش

 رذسَس انًمشس

 اسى يُسك انًبدح :  أ.و.د / سًبذ زهًً َس & د / صجبذ ػجذ انسكى 

 د / َىال ششف & د / إسالو ػجذ انسًُذ                       

 سئُس يدهس انمسى : أ .د / أيبًَ ػجذ انًمصىد     



 

 تمزيز همزر دراسي

 ) الفزلة الثالثة (  طزق تذريس نوعية

 (6108 /6109  ) 

 لسى : .انؼهىو انزشثىَخ وانُفسُخ 

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 طشق رذسَس َىػُخ  اسى انًمشس 1

 انًُبهح وطشق انزذسَس  انزخصص 2

 انفشلخ انثبنثخ   انفشلخ / انًسزىٌ 3

 ( َظشٌ + )  /  ( ػًهٍ  2)      نسبػبد انًؼزًذحػذد انىزذاد / ا 4

  انُظبو انًزجغ الخزُبس ندُخ االيزسبَبد 5

 ( يزىفش  )    ( غُش يزىفش )  َظبو انًشاخؼخ انخبسخُخ ناليزسبٌ 6

 4 ػذد انمبئًٍُ ثبنزذسَس 7

 أ.و.د/ سًبذ زهًً َس أسًبء انًسبضشٍَ انًسبهًٍُ فً رذسَس انًمشس  8

 جذ انسكى د/ صجبذ ػ

 د / َىال سًُش ششف 

 د / إسالو ػجذ انسًُذ 

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1000 ػذد انطالة انًهزسمٍُ ثبنًمشس -

 984 ػذد انطالة انزٍَ أدوا االيزسبٌ  -

( َبخر        984%          ػذد       %            )    100ػذد     َزُدخ االيزسبٌ  -

 ( ساست   -   )

انُسجخ انًئىَخ % نهُبخسٍُ طجمب نهزمذَشاد  -

 انسبصهٍُ ػهُهب

 %   14,17( يًزبص  171)     

 % 60,29( خُذ خذا   296)    

 %     61,28(خُذ   286)    



 

 % 79,22( يمجىل   227)      

 -تذريس الومزر : – 6

 %100 انًىضىػبد انزٍ رى رذسَسهب -

ػذد     يسزىي انًمشس ه يٍ انًسزىٌ األسبسٍ نهًمشس% نًب رى رذسَس -

 انسبػبد 

 2 يفهىو طشَمخ انزذسَس  

 8 طشق انزذسَس انؼبيخ  

 6 األهذاف انزؼهًُُخ  

 6 األَشطخ انزؼهًُُخ  

 2 انىسبئم انزؼهًُُخ وأسس اخزُبسهب 

 2 يهبساد انزذسَس  

 

 84-60)      (    60> )      (  يذٌ انزضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًسزىٌ انًمشس  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  يذٌ رغطُخ االيزسبٌ نًىضىػبد انًمشس -

   ( )>85 

 (يسبضشاد َظشَخ )      (رذسَت ػًهٍ  )    أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهُخ   دساسخ زبنخ       )    )     (

األػًبل انفصهُخ )رزكش( :   ػًم أثسبس ػٍ طشق انزذسَس انؼبيخ 

 أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى انسذَثخ  –

 %      )      ( شفى80ٌ( َظشٌ  )   طشَمخ رمىَى انطالة -

( أػًبل فصهُخ )ػًهٍ 20 )    ( % 

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش   )     ( يزىافشح )    انًشاخغ انؼهًُخ -



 

 يزىافشح

( يزىافشح )     ( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش  )     انىسبئم انًؼُُخ-

 يزىافشح

( يزىافشح )     ( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش   )    انًسزهضيبد وانخبيبد -

 يزىافشح

   -ليود إدارية وتنظيوية: -4

 %92.16  -يجة تموين الطالب للومزر:نت -5

)إٌ وخذد هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ها تن تنفيذه هن همتزحات التطويز في العام  -8

 السابك

 رسذَش انًسزىي انؼهًً رجؼبً نهًسزدذاد  -1

إػذاد ًَبرج نألَشطخ واألسئهخ يزُىػخ رجؼبً نزُىع أًَبط رؼهى  -2

 الة ػهُهب  انطالة .نزذسَت انط

)يب هٍ و ها لن يتن تنفيذه هن همتزحات  -9

 األسجبة (

1- 

2- 

 -خطة التطويز للومزر للعام المادم : -01

 انًسئىل ػٍ انزُفُز رىلُذ انزطىَش  رىصُف انزطىَش يدبالد انزطىَش 

ششاء يشاخغ زذَثخ  إيكبَُبد انزذسَس 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  لجم رذسَس انًمشس 

َسخ فُذَىهبد  يكبَُبد انزذسَس إ

رىضُسُخ كًُبرج 

نزفؼُم طشق انزذسَس 

 انسذَثخ 

انًسبضشوٌ انًسبهًىٌ فً  لجم رذسَس انًمشس

 رذسَس انًمشس

إػذاد ثُك أسئهخ  إيكبَُبد انزذسَس 

نهًمشس نزذسَت 

انطالة ػهً األًَبط 

 انًخزهفخ نهزمىَى  

انًسبضشوٌ انًسبهًىٌ فً  لجم رذسَس انًمشس

 َس انًمشسرذس

 اسى يُسك انًبدح :  أ.و.د / سًبذ زهًً َس & د / صجبذ ػجذ انسكى 

 َىال ششف & د / إسالو ػجذ انسًُذد /                       

 سئُس يدهس انمسى : أ .د / أيبًَ ػجذ انًمصىد      



 

 تمزيز همزر دراسي

 طزق تذريس نوعية ) الفزلة الثالثة ( 

(6102  /6108 ) 

 

 لسى : .انؼهىو انزشثىَخ وانُفسُخ 

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 طشق رذسَس َىػُخ  اسى انًمشس 1

 انًُبهح وطشق انزذسَس  انزخصص 2

 انفشلخ انثبنثخ   ًسزىٌانفشلخ / ان 3

 ( َظشٌ + )  /  ( ػًهٍ  2)      ػذد انىزذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

  انُظبو انًزجغ الخزُبس ندُخ االيزسبَبد 5

 ( يزىفش  )    ( غُش يزىفش )  َظبو انًشاخؼخ انخبسخُخ ناليزسبٌ 6

 4 ػذد انمبئًٍُ ثبنزذسَس 7

 أ.و.د/ سًبذ زهًً َس سَس انًمشس أسًبء انًسبضشٍَ انًسبهًٍُ فً رذ 8

 د/ صجبذ ػجذ انسكى 

 د / َىال سًُش ششف 

 د / إسالو ػجذ انسًُذ 

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 420 ػذد انطالة انًهزسمٍُ ثبنًمشس -

 413 ػذد انطالة انزٍَ أدوا االيزسبٌ  -

( َبخر         413%            )     %          ػذد   100ػذد     َزُدخ االيزسبٌ  -

 ( ساست   -)   

انُسجخ انًئىَخ % نهُبخسٍُ طجمب نهزمذَشاد  -

 انسبصهٍُ ػهُهب

 %   09,3( يًزبص  13)     

 % 00,20( خُذ خذا   84)    



 

 %     48 ,80(خُذ   205)    

 % 09,28( يمجىل   118)      

 -تذريس الومزر : – 6

 %100 زٍ رى رذسَسهبانًىضىػبد ان -

ػذد     يسزىي انًمشس % نًب رى رذسَسه يٍ انًسزىٌ األسبسٍ نهًمشس -

 انسبػبد 

 2 يفهىو طشَمخ انزذسَس  

 8 طشق انزذسَس انؼبيخ  

 6 األهذاف انزؼهًُُخ  

 6 األَشطخ انزؼهًُُخ  

 2 انىسبئم انزؼهًُُخ وأسس اخزُبسهب 

 2 يهبساد انزذسَس  

 

 84-60)      (    60> )      (  ضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًسزىٌ انًمشس يذٌ انز -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  يذٌ رغطُخ االيزسبٌ نًىضىػبد انًمشس -

   ( )>85 

 (يسبضشاد َظشَخ )      (رذسَت ػًهٍ  )    أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهُخ   دساسخ زبنخ       )    )     (

األػًبل انفصهُخ )رزكش( :   ػًم أثسبس ػٍ طشق انزذسَس انؼبيخ 

 أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى انسذَثخ  –

 %      )      ( شفى80ٌ( َظشٌ  )   طشَمخ رمىَى انطالة -

( أػًبل فصهُخ )ػًهٍ 20 )    ( % 

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3



 

( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش   ( يزىافشح )    )     انًشاخغ انؼهًُخ -

 يزىافشح

( يزىافشح )     ( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش  )     انىسبئم انًؼُُخ-

 يزىافشح

( يزىافشح )     ( يزىافشح ثذسخخ يسذودح  )     ( غُش   )    انًسزهضيبد وانخبيبد -

 يزىافشح

   -ظيوية:ليود إدارية وتن -4

 %87.85  -نتيجة تموين الطالب للومزر: -5

)إٌ وخذد هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ها تن تنفيذه هن همتزحات التطويز في العام  -8

 السابك

 رسذَش انًسزىي انؼهًً رجؼبً نهًسزدذاد  -1

إػذاد ًَبرج نألَشطخ واألسئهخ يزُىػخ رجؼبً نزُىع أًَبط رؼهى  -2

 طالة .نزذسَت انطالة ػهُهب  ان

)يب هٍ و ها لن يتن تنفيذه هن همتزحات  -9

 األسجبة (

1- 

2- 

 -خطة التطويز للومزر للعام المادم : -01

 انًسئىل ػٍ انزُفُز رىلُذ انزطىَش  رىصُف انزطىَش يدبالد انزطىَش 

ششاء يشاخغ زذَثخ  إيكبَُبد انزذسَس 

 نهًكزجخ 

 خ ششاء انكزت ندُ لجم رذسَس انًمشس 

َسخ فُذَىهبد  إيكبَُبد انزذسَس 

رىضُسُخ كًُبرج 

نزفؼُم طشق انزذسَس 

 انسذَثخ 

انًسبضشوٌ انًسبهًىٌ فً  لجم رذسَس انًمشس

 رذسَس انًمشس

إػذاد ثُك أسئهخ  إيكبَُبد انزذسَس 

نهًمشس نزذسَت 

انطالة ػهً األًَبط 

 انًخزهفخ نهزمىَى  

انًسبهًىٌ فً انًسبضشوٌ  لجم رذسَس انًمشس

 رذسَس انًمشس

 

 اسى يُسك انًبدح :  أ.و.د / سًبذ زهًً َس & د / صجبذ ػجذ انسكى 

 د / َىال ششف & د / إسالو ػجذ انسًُذ                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 7102علن الٌفس التعلٍوى)ًظزٌاث التعلن ( عا م   تقزٌز هقزر دراسً

 قسن : ..العلوم التزبوٌت والٌفسٍت .............................

 

 -أساسٍت : هعلوهاث –أ 

 علن الٌفس التعلٍوى اسن الوقزر 0

 جوٍع التخصصاث  التخصص 7

 الثالثت الفزقت / الوستوي 3

 عولى  7( ًظزي+ 7     )  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة 4

 ًظام الوزاجعت الذاخلٍت الٌظام الوتبع الختٍار لجٌت االهتحاًاث 5

 ________ ًظام الوزاجعت الخارجٍت لالهتحاى 6

 عضو فقط عذد القائوٍي بالتذرٌس 2

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائٍاث : – 0

 114 ػذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 113 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

 راست 1       -َبجح 111%   َزُجخ االيزحبٌ  -

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد انحبطهٍُ  -

 ػهُهب

 جُذ جذا51 -  يًزبس  3

 يقجىل 1-جُذ 59-

 -تذرٌس الوقزر : – 7

  انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

 يحزىي انًقـزر انُطزي  يحزىي انًقـزر انؼًهً  -4

 يؼًُ انزجزَت 

 يزاحم انزحزَت فً يؼًم ػهى انُفس 

 رؼزَف ػهى انُفس انزؼهًًُ-1

 يؼًُ انزجزثخ 

 خطىاد انزجزثخ 

 دراسخ ػهى انُفس انزؼهًًُاهًُخ -2

 شزوط انزؼهى  –يؼًُ انزؼهى -3 يؼًُ انًُهج انزجزَجً ويفبهًُه  وخطىاره 

 انؼىايم انًؤثزح ( -االَىاع   –)انزؼزَف اَزقبل أثز انزؼهى-4 أَىاع يُحُُبد انزؼهى وكُفُه رسًهب 

 

 

 

   أثز انزؼهىَظزَبد اَزقبل  -5أجشاء يُحُُبد انزؼهى                            

 َظزَبد انزؼهى انكالسُكُخ  )ثىرَذَك (. -5 رجزثخ انًزبهه انًكشىفخ 

 َظزَبد انزؼهى اانكالسُكُخ  )ثبفهىف(  -6 رجزثخ انًزبهه انًغطبح 

 جبثزي (–َظزَبد انزؼهى اانكالسُكُخ  )سكُز  -7 رجزثخ انزسى ثبنًزآح ثىاسطخ انؼذاد

 انزؼهى االجزًبػً ثبَذوراَظزَبد  -َظزَبد انزؼهى هم  -8 رجزثخ انقزص

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ )ثُبجُه( -9 رجزثخ انُسز 

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ )جبَُخ( -11 يزاجؼخ

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ)ثزوَز (  -11 يزاجؼخ 

ها تن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث التطوٌز فً العام  -8

 السابق

 اخبل َظزَخ ثزوَز و جبَُُه  -1

2- 

3- 

 نى رزىافز انزجهزة انجذَذح  ثؼذ -1 )يب هٍ و األسجبة (ها لن ٌتن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث  -9

2- 

3- 



 
 -خطت التطوٌز للوقزر للعام القادم : -01

يجبالد انزطىَز 

 فٍ انًؼًم  

 رىطُف انزطىَز

أدخبل رجبرة جذَذح يثم  -1

 رجزثخ انًزبهخ انكهزثبئُخ 

طُبَخ انزجبرة انًزىفزح  -2

 انحبنُخ

 رىقُذ انزطىَز 

انؼبو انقبدو) حست االيكبَبد 

 انًزىفزح نهكهُخ (

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ

 د يًُ سؼُذ

 

    رئٍس القسن / أ,د أهاًى عبذ الوقصود                  د هٌى سعٍذ     اسن هٌسق الوادة : 

        د هٌى سعٍذ

 7102       /    /       : التارٌخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  2118ػبو  ( انزؼهى َظزَبد)انزؼهًًُ انُفس ػهى تقزٌز هقزر دراسً

 قسن : ..العلوم التزبوٌت والٌفسٍت .............................

 -أساسٍت :هعلوهاث  –أ 

 )ًظزٌاث التعلن (علن الٌفس التعلٍوى اسن الوقزر 1

 جوٍع التخصصاث  التخصص 2

 الثالثت الفزقت / الوستوي 3

 عولى  7( ًظزي+ 7     )  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة 4

 ًظام الوزاجعت الذاخلٍت الٌظام الوتبع الختٍار لجٌت االهتحاًاث 5

 ________ الخارجٍت لالهتحاىًظام الوزاجعت  6

 عضو فقط عذد القائوٍي بالتذرٌس 7

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائٍاث : – 0

 148 ػذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 147 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

 ( راست%1 )  ( َبجح   %111  )   َزُجخ االيزحبٌ  -

 ( جُذ جذا  94   )   ( يًزبس   14) طجقب نهزقذَزاد انحبطهٍُ ػهُهبانُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ  -

 ( يقجىل 11  )      (جُذ 29)

 -تذرٌس الوقزر : – 7

  انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

 يحزىي انًقـزر انُطزي  يحزىي انًقـزر انؼًهً  -4

 يؼًُ انزجزَت 

 يزاحم انزحزَت فً يؼًم ػهى انُفس 

 انزؼهًًُرؼزَف ػهى انُفس  -12

 يؼًُ انزجزثخ 

 خطىاد انزجزثخ 

 اهًُخ دراسخ ػهى انُفس انزؼهًًُ -13

 شزوط انزؼهى  –يؼًُ انزؼهى  -14 يؼًُ انًُهج انزجزَجً ويفبهًُه  وخطىاره 

انؼىايم انًؤثزح  -االَىاع   –)انزؼزَف اَزقبل أثز انزؼهى -15 أَىاع يُحُُبد انزؼهى وكُفُه رسًهب 

) 

   -16 َظزَبد اَزقبل أثز انزؼهى -5   أجشاء يُحُُبد انزؼهى    



 
 َظزَبد انزؼهى انكالسُكُخ  )ثىرَذَك(. -17 رجزثخ انًزبهه انًكشىفخ 

 َظزَبد انزؼهى اانكالسُكُخ  )ثبفهىف(  -18 رجزثخ انًزبهه انًغطبح 

 جبثزي(–َظزَبد انزؼهى اانكالسُكُخ  )سكُز  -19 رجزثخ انزسى ثبنًزآح ثىاسطخ انؼذاد

 َظزَبد انزؼهى االجزًبػً ثبَذورا -انزؼهى هم َظزَبد  -21 رجزثخ انقزص

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ )ثُبجُه( -21 رجزثخ انُسز 

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ )جبَُخ( -22 يزاجؼخ

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ)ثزوَز (  -23 يزاجؼخ 

 اخبل َظزَخ ثزوَز و جبَُُه  -2 ها تن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث التطوٌز فً العام السابق -8

2- 

3- 

 نى رىافز انزجهزة انجذَذح  ثؼذ -2 )يب هٍ و األسجبة (ها لن ٌتن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث  -9

2- 

3- 

 

 -خطت التطوٌز للوقزر للعام القادم : -01

يجبالد 

انزطىَز فٍ 

 انًؼًم  

 رىطُف انزطىَز

أدخبل رجبرة جذَذح يثم رجزثخ انًزبهخ  -1

 انكهزثبئُخ 

 طُبَخ انزجبرة انًزىفزح انحبنُخ -2

 رىقُذ انزطىَز 

انؼبو انقبدو) حست 

االيكبَبد انًزىفزح 

 نهكهُخ (

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ

 د يًُ سؼُذ

                  رئٍست هجلس القسن : أ.د / أهاًً عبذ  الوقصود         هٌى سعٍذ /د اسن هٌسق الوادة :

  7108التارٌخ  :     /   /                                               التوقٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2119ػبو  ( انزؼهى َظزَبد)انزؼهًًُ انُفس ػهى تقزٌز هقزر دراسً

 

 .............................قسن : ..العلوم التزبوٌت والٌفسٍت 

 

 -هعلوهاث أساسٍت : –أ 

 ػهى انُفس انزؼهًًُ)َظزَبد انزؼهى ( اسى انًقزر 1

 جًُغ انزخظظبد  انزخظض 2

 انثبنثخ انفزقخ / انًسزىٌ 3

 ػًهً  1( َظزٌ+ 2     )  ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًزاجؼخ انذاخهُخ انُظبو انًزجغ الخزُبر نجُخ االيزحبَبد 5

 ________ َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليزحبٌ 6

 ػضى فقظ ػذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائٍاث : – 0

 311 ػذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 311 ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

 َىجذ راستال   - َبجح    311 َزُجخ االيزحبٌ  -

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد انحبطهٍُ  -

 ػهُهب

 26      جُذ 136 -جُذ جذا121-يًزبس 17

 يقجىل 

 -تذرٌس الوقزر : – 7

  انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

 يحزىي انًقـزر انؼًهً  -4

 

 يحزىي انًقـزر انُطزي 

 

 يؼًُ انزجزَت 

 يزاحم انزحزَت فً يؼًم ػهى انُفس 

 رؼزَف ػهى انُفس انزؼهًًُ -24

 يؼًُ انزجزثخ 

 خطىاد انزجزثخ 

 اهًُخ دراسخ ػهى انُفس انزؼهًًُ -25

 شزوط انزؼهى  –يؼًُ انزؼهى  -26 يؼًُ انًُهج انزجزَجً ويفبهًُه  وخطىاره 

 انؼىايم انًؤثزح ( -االَىاع   –)انزؼزَف اَزقبل أثز انزؼهى -27 أَىاع يُحُُبد انزؼهى وكُفُه رسًهب 

   -28 َظزَبد اَزقبل أثز انزؼهى -5أجشاء يُحُُبد انزؼهى                            

 

 

 َظزَبد انزؼهى انكالسُكُخ  )ثىرَذَك (. -29 رجزثخ انًزبهه انًكشىفخ 

 َظزَبد انزؼهى اانكالسُكُخ  )ثبفهىف(  -31 رجزثخ انًزبهه انًغطبح 

 جبثزي (–َظزَبد انزؼهى اانكالسُكُخ  )سكُز  -31 ثىاسطخ انؼذادرجزثخ انزسى ثبنًزآح 

 َظزَبد انزؼهى االجزًبػً ثبَذورا -َظزَبد انزؼهى هم  -32 رجزثخ انقزص

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ )ثُبجُه( -33 رجزثخ انُسز 

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ )جبَُخ( -34 يزاجؼخ

 َظزَبد انزؼهى انحذَثخ)ثزوَز (  -35 يزاجؼخ 

 اخبل َظزَخ ثزوَز و جبَُُه  -3 تٌفٍذٍ هي هقتزحاث التطوٌز فً العام السابقها تن  -8

2- 

3- 

 نى رزىافز انزجبرة انجذَذح   -3 )يب هٍ و األسجبة (ها لن ٌتن تٌفٍذٍ هي هقتزحاث  -9



 
 

 

 -خطت التطوٌز للوقزر للعام القادم : -01

يجبالد انزطىَز 

 فٍ انًؼًم  

 رىطُف انزطىَز

أدخبل رجبرة جذَذح يثم رجزثخ  -1

 انًزبهخ انكهزثبئُخ 

 طُبَخ انزجبرة انًزىفزح انحبنُخ -2

 رىقُذ انزطىَز 

انؼبو انقبدو) حست االيكبَبد 

 انًزىفزح نهكهُخ (

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ

 د يًُ سؼُذ

 

              أ. د / أهاًى عبذ الوقصود   رئٍست هجلس القسن                   د هٌى سعٍذ     اسن هٌسق الوادة : 

  7109التارٌخ  :     /   /       /  التوقٍع

 

 

 

 



 
 


