
 
 

 (8102/8102انوسائم انتعهيًيت )تقشيش يقشس 

 

 قسى:ركُىنىجٍب انزعهٍى وانحبست اَنً

 -يعهوياث أساسيت : –أ 

 انىسبئم انزعهًٍٍخ  اسى انًقشس 1

 جًٍع انشعت عذا ركُىنىجٍب  انزخصص 2

 انثبٍَخ انًسزىيانفشقخ /  3

 ( عًهً   2  ( َظشي + )    2  )     عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

   انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزىفش              يزىفش      √  َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ععى هٍئخ رذسسٌس وععى هٍئخ يعبوَخ  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهوياث يتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 0

   عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

   عذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزحبٌ  -

 %         ساست   %          عذد َبجح  عذد َزٍجخ االيزحبٌ  -

 ساست       √  َبجح            √           

انُسبببببجخ انًئىٌبببببخ % نهُببببببجحٍٍ غجقبببببب نهزقبببببذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍهب

 جٍذ جذا                  يًزبص                 

 يقجىل                   جٍذ                

 -تذسيس انًقشس : – 8

 انزعهًٍٍخ ثبنىسبئم انزعهٍى ركُىنىجٍب عالقخ   انًىظىعبد انزً رى رذسٌسهب -

 وانًًٍضاد انىظبئف االهًٍخ،: انزعهًٍٍخ انىسبئم. 

 انزعهًٍٍخ انىسبئم رصٍُف. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب وسبئم اخزٍبس أسس. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب وسبئم اسزخذاو قىاعذ. 

 انزعهًٍٍخ انىسٍهخ اسزخذاو يشاحم. 

 انزعهًٍٍخ انعشوض أجهضح رشغٍم. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب يسزحذثبد رىظٍف. 

 انزعهى يصبدس. 

  انحقٍجبببخ)  انزعهبببٍى ركُىنىجٍبببب يسبببزحذثبد نبببجعط ًَببببر 

 (  انزعهًٍٍخ

  انكزبببببة) انزعهببببٍى ركُىنىجٍببببب يسببببزحذثبد نببببجعط ًَبببببر 

 (  االنكزشوًَ

  انفٍبببذٌى)  انزعهبببٍى ركُىنىجٍبببب يسبببزحذثبد نبببجعط ًَببببر 

 (انزفبعهً

 انًذسسبببببخ) انزعهبببببٍى ركُىنىجٍبببببب يسبببببزحذثبد نبببببجعط ًَببببببر 

 (.االنكزشوٍَخ

 % 08 انًحزىي األسبسً نهًقشس% نًب رى رذسٌسه يٍ  -

 05<            04-68     √        68>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزىي انًقشس  -

 05<            04-68      √       68>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىظىعبد انًقشس -

 رذسٌت عًهً√             َظشٌخيحبظشاد  √       أسبنٍت انزعهٍى وانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ    √    دساسخ حبنخ         √

 ايزحبٌ يُزصف انفصم انذساسًاألعًبل انفصهٍخ )رزكش( :   

 شفىي     √  َظشي                √    غشٌقخ رقىٌى انطالة -

 عًهً √             أعًبل فصهٍخ        √   

       -انًتاحت نهتذسيس :اإليكاناث  -3



 
 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح √          انًشاجع انعهًٍخ -

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح √          انىسبئم انًعٍُخ-

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح  √         وانخبيبدانًسزهضيبد  -

    -قيود إداسيت وتنظيًيت: -4

       %18.11    -نتيجت تقويى انطالب نهًقشس: -5

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس   -0 -يقتشحاث تحسين انًقشس : -6

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -8

 عقذ وسش عًم  -3

 

 ال ٌىجذ يالحظبد نهًشاجع انخبسجى )إٌ وجذد (يالحظاث انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااث انتطااويش فاا  انعاااو  -2

 انسابق

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس  -0

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -8

 عقذ وسش عًم  -3

 

)يب هً و األسبجبة يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاث  -2

) 
 رى رُفٍز جًٍع انًقزشحبد -

 -خطت انتطويش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انزُفٍز انًسئىل عٍ رىقٍذ انزطىٌش  رىصٍف انزطىٌش يجبالد انزطىٌش 

توفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيت 

 يتعهقت بانًادة 

  

 اداسة انكهيت قبم تذسيس انًقشس

    

 أ.و.د/ أحًذ يصطفً عصش اسى يُسق انًبدح : 

 انزىقٍع :                                            

 2810/6/24رى اإلعزًبد ثًجهس انكهٍخ ثزبسٌخ: 

 

 

 

  

      
 

 



 
 (8107/8102انوسائم انتعهيًيت )تقشيش يقشس 

 قسى:ركُىنىجٍب انزعهٍى وانحبست اَنً

 -يعهوياث أساسيت : –أ 

 انىسبئم انزعهًٍٍخ  اسى انًقشس 1

 جًٍع انشعت عذا ركُىنىجٍب  انزخصص 2

 انثبٍَخ انفشقخ / انًسزىي 3

 ( عًهً   2  ( َظشي + )    2  )     عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

   انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزىفش              يزىفش      √  َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ععى هٍئخ رذسسٌس وععى هٍئخ يعبوَخ  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهوياث يتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 0

   عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

   عذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزحبٌ  -

 %         ساست   %          عذد َبجح  عذد َزٍجخ االيزحبٌ  -

 ساست       √  َبجح            √           

 انُسبببببجخ انًئىٌبببببخ % نهُببببببجحٍٍ غجقبببببب نهزقبببببذٌشاد -

 انحبصهٍٍ عهٍهب

 جٍذ جذا                  يًزبص                 

 يقجىل                   جٍذ                

 -تذسيس انًقشس : – 8

 انزعهًٍٍخ ثبنىسبئم انزعهٍى ركُىنىجٍب عالقخ  انًىظىعبد انزً رى رذسٌسهب -

 وانًًٍضاد انىظبئف االهًٍخ،: انزعهًٍٍخ انىسبئم. 

 انزعهًٍٍخ انىسبئم رصٍُف. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب وسبئم اخزٍبس أسس. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب وسبئم اسزخذاو قىاعذ. 

 انزعهًٍٍخ انىسٍهخ اسزخذاو يشاحم. 

 انزعهًٍٍخ انعشوض أجهضح رشغٍم. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب يسزحذثبد رىظٍف. 

 انزعهى يصبدس. 

  انحقٍجببببخ)  انزعهببببٍى ركُىنىجٍببببب يسببببزحذثبد نببببجعط ًَبببببر 

 (  انزعهًٍٍخ

  انكزبببببة) انزعهببببٍى ركُىنىجٍببببب يسببببزحذثبد نببببجعط ًَبببببر 

 (  االنكزشوًَ

  انفٍببببذٌى)  انزعهببببٍى ركُىنىجٍببببب يسببببزحذثبد نببببجعط ًَبببببر 

 (انزفبعهً

  انًذسسبببخ) انزعهبببٍى ركُىنىجٍبببب يسبببزحذثبد نبببجعط ًَببببر 

 (.االنكزشوٍَخ

 %  % نًب رى رذسٌسه يٍ انًحزىي األسبسً نهًقشس -

 05<            04-68     √ 1       68>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزىي انًقشس  -

 05<            04-68      √       68>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىظىعبد انًقشس -

 رذسٌت عًهً     √     يحبظشاد َظشٌخ        √   أسبنٍت انزعهٍى وانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ          √دساسخ حبنخ         √

 ايزحبٌ َصف انفصم انذساسًاألعًبل انفصهٍخ )رزكش( :   

 شفىي       َظشي                √    غشٌقخ رقىٌى انطالة -

 عًهً        أعًبل فصهٍخ        √   

 -اإليكاناث انًتاحت نهتذسيس : -3

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح  √ انًشاجع انعهًٍخ -

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح  √ انىسبئم انًعٍُخ-

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح√   انًسزهضيبد وانخبيبد -



 
    -قيود إداسيت وتنظيًيت: -4

 % 85.32   -نتيجت تقويى انطالب نهًقشس: -5

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس   -4 -يقتشحاث تحسين انًقشس : -6

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -5

 عقذ وسش عًم  -6

 

 الٌىجذ يالحظبد نهًشاجعٍٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ وجذد (يالحظاث انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااث انتطااويش فاا  انعاااو  -2

 انسابق

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس  -4

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -5

 عقذ وسش عًم  -6

 

)يب هً و األسبجبة يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاث  -2

) 
 رى رُفٍز جًٍع انًقزشحبد -

 -خطت انتطويش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انزُفٍز انًسئىل عٍ رىقٍذ انزطىٌش  رىصٍف انزطىٌش يجبالد انزطىٌش 

توفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيت 

 يتعهقت بانًادة 

  

 اداسة انكهيت قبم تذسيس انًقشس

    

 أ.و.د/ أحًذ يصطفً عصش اسى يُسق انًبدح : 

 انزىقٍع :                                            انزبسٌخ :    /    /

 

 

  



 
 انتعهيًيتانوسائم تقشيش يقشس 

 قسى:ركُىنىجٍب انزعهٍى وانحبست اَنً

 -يعهوياث أساسيت : –أ 

 انىسبئم انزعهًٍٍخ  اسى انًقشس 1

 جًٍع انشعت عذا ركُىنىجٍب انزعهٍى  انزخصص 2

 انثبٍَخ انفشقخ / انًسزىي 3

 ( عًهً   2  ( َظشي + )    2  )     انًعزًذحعذد انىحذاد / انسبعبد  4

   انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزىفش              يزىفش      √  َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ععى هٍئخ رذسسٌس وععى هٍئخ يعبوَخ  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهوياث يتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 0

   عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

   عذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزحبٌ  -

 %         ساست   %          عذد َبجح  عذد َزٍجخ االيزحبٌ  -

 ساست       √  َبجح            √           

انُسبببببجخ انًئىٌبببببخ % نهُببببببجحٍٍ غجقبببببب نهزقبببببذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍهب

 جٍذ جذا                  يًزبص                 

 يقجىل                   جٍذ                

 -تذسيس انًقشس : – 8

 انزعهًٍٍخ ثبنىسبئم انزعهٍى ركُىنىجٍب عالقخ   انًىظىعبد انزً رى رذسٌسهب -

 وانًًٍضاد انىظبئف االهًٍخ،: انزعهًٍٍخ انىسبئم. 

 انزعهًٍٍخ انىسبئم رصٍُف. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب وسبئم اخزٍبس أسس. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب وسبئم اسزخذاو قىاعذ. 

 انزعهًٍٍخ انىسٍهخ اسزخذاو يشاحم. 

 انزعهًٍٍخ انعشوض أجهضح رشغٍم. 

 انزعهٍى ركُىنىجٍب يسزحذثبد رىظٍف. 

 انزعهى يصبدس. 

  انحقٍجبببخ)  انزعهبببٍى ركُىنىجٍبببب يسبببزحذثبد نبببجعط ًَببببر 

 (  انزعهًٍٍخ

  انكزبببببة) انزعهببببٍى ركُىنىجٍببببب يسببببزحذثبد نببببجعط ًَبببببر 

 (  االنكزشوًَ

  انفٍبببذٌى)  انزعهبببٍى ركُىنىجٍبببب يسبببزحذثبد نبببجعط ًَببببر 

 (انزفبعهً

 انًذسسبببببخ) انزعهبببببٍى ركُىنىجٍبببببب يسبببببزحذثبد نبببببجعط ًَببببببر 

 (.االنكزشوٍَخ

 %  % نًب رى رذسٌسه يٍ انًحزىي األسبسً نهًقشس -

 05<            04-68     √        68>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزىي انًقشس  -

 05<            04-68      √       68>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىظىعبد انًقشس -

 رذسٌت عًهً       يحبظشاد َظشٌخ        أسبنٍت انزعهٍى وانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ       دساسخ حبنخ                 

 ......................األعًبل انفصهٍخ )رزكش( :   

 شفىي       َظشي                √    غشٌقخ رقىٌى انطالة -

 عًهً        أعًبل فصهٍخ        √   

 -اإليكاناث انًتاحت نهتذسيس : -3

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح     انًشاجع انعهًٍخ -

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح     انىسبئم انًعٍُخ-

 غٍش يزىافشح  يزىافشح ثذسجخ يحذودح        يزىافشح     انًسزهضيبد وانخبيبد -

√

 

 



 
    -قيود إداسيت وتنظيًيت: -4

 %08.44    -نتيجت تقويى انطالب نهًقشس: -5

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس   -7 -يقتشحاث تحسين انًقشس : -6

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -2

 عقذ وسش عًم  -2

 

 -1 )إٌ وجذد (يالحظاث انًشاجعين انخاسجيين  -7

2- 

3- 

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااث انتطااويش فاا  انعاااو  -2

 انسابق

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس  -7

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -2

 عقذ وسش عًم  -2

 

)يب هً و األسبجبة يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاث  -2

) 
 انًقزشحبدرى رُفٍز جًٍع  -

 -خطت انتطويش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انًسئىل عٍ انزُفٍز رىقٍذ انزطىٌش  رىصٍف انزطىٌش يجبالد انزطىٌش 

توفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيت 

 يتعهقت بانًادة 

  

 اداسة انكهيت قبم تذسيس انًقشس

    

  اسى يُسق انًبدح : 

 2811انزبسٌخ :    /    /                        انزىقٍع :                    

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي 

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1تنفيذ مالبس الطفل )  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 ل مجلس القسمتشكي  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد   %              عدد  %      نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا               22.09ممتاز           3.7         

 مقبول                  43.56جيد           22.09      

 -:تدريس المقرر  – 2

تعريف النمو، و العوامل المؤثرة فية  تقسببيم لمراحببل النمببو    -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المختلفة .

التدريب على أخذ مقاسات األدفببال،و لببذلت اسببتخراجها مببن -.

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لجلباب المولود.

 

 

 في مالبس االدفال .الشرود العامة الواجب توافرها  -2

التببدريب العملببي علببى رسببم  الموديببل االول لجلببباب المولببود -

 ووضعه على الورق المماثل

 

 اقمشة مالبس االدفال و اسس اختيارها . -3

التدريب العملي على رسببم  الموديببل ال بباني لجلببباب المولببود   -

 ووضعه على الورق المماثل

ود الواجببب خصببائص نمببو الطفببل بمرحلببة المهببد و الشببر -4

 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التدريب العملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

 سببنوات 6سببنوات،4التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة الوسببطى و الشببرود   -6

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التبببدريب علبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن -

 سنوات ووضعه على الورق المماثل  6سنوات،4

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة المتبب خرة و الشببرود   -7



 
 ب توافرها في مالبس هذة المرحلة .الواج

سببنوات  8سببنوات،6التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسببية للطفببل فببي مرحلتببي المهببد و الطفولببة   -8

 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.

سببنوات  8سببنوات،6التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ورق المماثلووضعه على ال

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولة الوسببطى و   -9

 المت خرة .

 

سببنوات  10سببنوات،8التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن -

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 و المت خرة .

 التدريب على رسم باترون القميص -

جوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة ال-11

 حاجات الطفل.

 التدريب على رسم باترون البنطلون -

 العناية بمالبس األدفال من خالل البطاقة اإلرشادية.  -12 -

التببدريب علببى رسببم ببباترون البنطلببون والقمببيص ل دفببال -

 الذلور.)اختيار المشروع(

 ل وتنظيفها.أساليب العناية بمالبس االدفا -13

 متابعه تنفيذ المشروع -

المواصببفات القياسببية التببي يجببب مراعاتهببا عنببد اختيببار  -14

 مالبس األدفال الجاهزة.

 متابعه تنفيذ المشروع و استالمه  - -

 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  محاضرات نظرية       √   تدريب عملي      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √      أنشطة فصلية           

 لية )تذلر( :   ......................األعمال الفص

 √    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    ل المعينةالوسائ-

 متوافرة     √    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %78.98    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

رعببدد البببر مببن مالينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة توفي -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي و ذلت للتغلببب   -3

 على الزيادة في اعداد الطالب

 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7



 
2- 

3- 

مااا تاام تنفيااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

زيببادة عببدد المعيببدين لتببدريس الجانببب التطبيقببي و ذلببت  --1

حي  تم تكليف معيدة فببي  للتغلب على الزيادة في اعداد الطالب

 مجال المالبس و النسيج

 

 

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

) 

البر من مالينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة   عدم توفيرعدد--1

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 و ذلت لعدم توافر مخصصات ماليه لشراء اجهزة .

عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملببي   -2

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

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من مالينببات 

 الخيادة

 

 

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

ولالبببة الكليبببة لشبببةون 

التعلببببيم و الطببببالب و 

 لجنة المشتريات .

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. معيدينزيادة عدد ال - 

 

القسم العلمي و مجلس   -

 الكلية .

 

 اسم منسق المادة : د/ منال الشاعر

    2017/  2016التوقيع :                                            التاريخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -أساسية : معلومات –أ 

 (1تنفيذ مالبس الطفل )  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  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

   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد  %          عدد   %          نتيجة االمتحان  -

 راسب         ناجح                       

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا               22.09ممتاز           3.7         

 مقبول                  43.56جيد           22.09      

 -تدريس المقرر : – 2

لعوامل المؤثرة فية  تقسببيم لمراحببل النمببو  تعريف النمو، و ا  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المختلفة .

التدريب على أخذ مقاسات األدفببال،و لببذلت اسببتخراجها مببن -.

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لجلباب المولود.

 

 

 الشرود العامة الواجب توافرها في مالبس االدفال . -2

االول لجلببباب المولببود  التببدريب العملببي علببى رسببم  الموديببل-

 ووضعه على الورق المماثل

 

 اقمشة مالبس االدفال و اسس اختيارها . -3

التدريب العملي على رسببم  الموديببل ال بباني لجلببباب المولببود   -

 ووضعه على الورق المماثل

خصببائص نمببو الطفببل بمرحلببة المهببد و الشببرود الواجببب  -4

 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

لعملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود التدريب ا-

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  6سببنوات،4التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

الطفولببة الوسببطى و الشببرود خصائص نمو الطفل بمرحلة    -6

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التبببدريب علبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن -

 سنوات ووضعه على الورق المماثل  6سنوات،4

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة المتبب خرة و الشببرود   -7

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  8سببنوات،6فسببتان دفلببة سببن التببدريب علببى رسببم  -



 
 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسببية للطفببل فببي مرحلتببي المهببد و الطفولببة   -8

 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.

سببنوات  8سببنوات،6التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

الطفولة الوسببطى و االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي    -9

 المت خرة .

 

سببنوات  10سببنوات،8التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن -

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 و المت خرة .

 التدريب على رسم باترون القميص -

الجوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة -11

 ات الطفل.حاج

 التدريب على رسم باترون البنطلون -

 العناية بمالبس األدفال من خالل البطاقة اإلرشادية.  -12 -

التببدريب علببى رسببم ببباترون البنطلببون والقمببيص ل دفببال -

 الذلور.)اختيار المشروع(

 أساليب العناية بمالبس االدفال وتنظيفها. -13

 متابعه تنفيذ المشروع -

مراعاتهببا عنببد اختيببار قياسببية التببي يجببب المواصببفات ال -14

 مالبس األدفال الجاهزة.

 متابعه تنفيذ المشروع و استالمه  - -

 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

 85√       <     84-60             60>         ت المقررمتحان لموضوعامدي تغطية اال -

 √  محاضرات نظرية       √   تدريب عملي      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √      أنشطة فصلية           

 ..األعمال الفصلية )تذلر( :   ....................

 √    نظري                  شفوي     م الطالبدريقة تقوي -

 √   أعمال فصلية       √      عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      √   متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 ةدة    غير متوافروافرة بدرجة محدو√    متوافرة      مت    الوسائل المعينة-

 متوافرة     √    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83.99    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

الفرصببة  توفيرعببدد البببر مببن مالينببات الخيادببة التاحببة -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 . عليها لفترة ادولللتدريب 

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي و ذلت للتغلببب   -3

 على الزيادة في اعداد الطالب

4 

 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 



 
3- 

 التطااوير  ااي العااا مااا تاام تنفيااذق ماان مقترحااات  -8

 السابق

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي  --1

 حي  تم تعيين معيدة في مجال المالبس و النسيج .

 

 

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

) 

عدم توفيرعدد البر من مالينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة --1

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 هزة .ت ماليه لشراء اجلعدم توافر مخصصاو ذلت 

عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملببي   -2

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

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 عن التنفيذةول المس يت التطوير  توق توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من مالينببات 

 الخيادة

 

 

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

المخصصبببات الماليببببه 

الخاصببة بشببراء اجهببزة 

و معببببببببببببدات  ادارة 

 المشتريات  .

 

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. زيادة عدد المعيدين - 

 

القسم العلمي و مجلس   -

 كلية .ال

 

زيبببادة عبببدد المعامبببل  لمرافقتحسين ا

المخصصببببة لتببببدريس 

 الجانب العملي .

 

 الكلية بالتعاون مع   خطة التطوير المستقبلية للكلية

االدارة الهندسبببببببببببببية 

 بالجامعة

 اسم منسق المادة : د/ منال الشاعر

    2018/  2017التوقيع :                                            التاريخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي 

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1تنفيذ مالبس الطفل )  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم  ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          17%          عدد   276عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب          5.8ناجح          94.2            

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز                   جيد جدا         

 جيد                     مقبول          

 -يس المقرر :تدر – 2

تعريف النمو، و العوامل المؤثرة فية  تقسببيم لمراحببل النمببو    -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المختلفة .

التدريب على أخذ مقاسات األدفببال،و لببذلت اسببتخراجها مببن -.

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لجلباب المولود.

 

 

 ب توافرها في مالبس االدفال .الشرود العامة الواج -2

التببدريب العملببي علببى رسببم  الموديببل االول لجلببباب المولببود -

 ووضعه على الورق المماثل

 

 اقمشة مالبس االدفال و اسس اختيارها . -3

التدريب العملي على رسببم  الموديببل ال بباني لجلببباب المولببود   -

 ووضعه على الورق المماثل

مهببد و الشببرود الواجببب خصببائص نمببو الطفببل بمرحلببة ال -4

 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التدريب العملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  6ات،سببنو4التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة الوسببطى و الشببرود   -6

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التبببدريب علبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن -

 سنوات ووضعه على الورق المماثل  6سنوات،4

شببرود خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة المتبب خرة و ال  -7



 
 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  8سببنوات،6التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسببية للطفببل فببي مرحلتببي المهببد و الطفولببة   -8

 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.

سببنوات  8سببنوات،6التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ضعه على الورق المماثلوو

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولة الوسببطى و   -9

 المت خرة .

 

سببنوات  10سببنوات،8التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن -

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 و المت خرة .

 قميصالتدريب على رسم باترون ال -

الجوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة -11

 حاجات الطفل.

 التدريب على رسم باترون البنطلون -

 العناية بمالبس األدفال من خالل البطاقة اإلرشادية.  -12 -

التببدريب علببى رسببم ببباترون البنطلببون والقمببيص ل دفببال -

 الذلور.)اختيار المشروع(

 بس االدفال وتنظيفها.أساليب العناية بمال -13

 متابعه تنفيذ المشروع -

المواصببفات القياسببية التببي يجببب مراعاتهببا عنببد اختيببار  -14

 مالبس األدفال الجاهزة.

 متابعه تنفيذ المشروع و استالمه  - -

 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  محاضرات نظرية       √   تدريب عملي      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √      أنشطة فصلية           

 عمال الفصلية )تذلر( :   ......................األ

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √   أعمال فصلية       √      عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ةمتوافرة      √   متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر     المراجع العلمية -

 √    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    الوسائل المعينة-

 متوافرة     √    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفيرعببدد البببر مببن مالينببات الخيادببة التاحببة الفرصببة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي و ذلت للتغلببب   -3

 على الزيادة في اعداد الطالب

 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7



 
2- 

3- 

مااا تاام تنفيااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي  --1

 حي  تم تعيين معيدة في مجال المالبس و النسيج .

 

 

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

) 

فرصببة عدم توفيرعدد البر من مالينببات الخيادببة التاحببة ال--1

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 و ذلت لعدم توافر مخصصات ماليه لشراء اجهزة .

عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملببي   -2

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

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -:  خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من مالينببات 

 الخيادة

 

 

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

المخصصبببات الماليببببه 

الخاصببة بشببراء اجهببزة 

و معببببببببببببدات  ادارة 

 المشتريات  .

 

 زيادة عدد المعيدين - 

جيات استخدام اسببتراتي  -

تبببدريس حدي بببة م بببل 

 التعلم باالقران

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة.

 مع بداية تدريس المقرر

القسم العلمي و مجلس   -

 الكلية .

 

القائم بتدريس الجانببب   -

 العملي.

 

زيبببادة عبببدد المعامبببل  تحسين المرافق

المخصصببببة لتببببدريس 

 الجانب العملي .

 

 التعاون مع  الكلية ب خطة التطوير المستقبلية للكلية

االدارة الهندسبببببببببببببية 

 بالجامعة

 اسم منسق المادة : د/ منال الشاعر

    2019/  2018التوقيع :                                            التاريخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي 
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 -معلومات أساسية : –أ 

 (1)  تنفيذ مالبس الطفل  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 مقبول 5جيد                     -         
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تدريب على أخذ مقاسات األدفببال،و لببذلت اسببتخراجها مببن ال-.

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لجلباب المولود.
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 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التدريب العملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود -

 الورق المماثلووضعه على 

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  6ات،سببنو4التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة الوسببطى و الشببرود   -6

 رحلة .الواجب توافرها في مالبس هذة الم

التبببدريب علبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن -

 سنوات ووضعه على الورق المماثل  6سنوات،4



 
شببرود خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة المتبب خرة و ال  -7

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  8سببنوات،6التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل
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 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.
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 ضعه على الورق المماثلوو

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولة الوسببطى و   -9

 المت خرة .

 

سببنوات  10سببنوات،8ة سببن التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلبب -

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 و المت خرة .

 قميصالتدريب على رسم باترون ال -

الجوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة -11

 حاجات الطفل.

 التدريب على رسم باترون البنطلون -
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 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -
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 م  2017 – 2016النسيج والعناية به للعام الجامعي تقرير مقرر 
 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 ة انيالث الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم ختيار لجنة االمتحاناتلمتبع الالنظام ا 5
 ✔غير متوفر        متوفر    جعة الخارجية لالمتحاننظام المرا 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
الط             ال  دد ع              -

 الملتحقين بالمقرر
183 

ع             دد الط             ال   -
 الذين أدوا االمتحان 

179 

 %                        د عد           %                 عدد           نتيجة االمتحان  -
        3.91               10     راسب          96.09     172  ناجح   

النس   بة المةوي   ة %  -
ن طبق               ا للن               اجحي

للتق    ديرات الحا     لين 
 عليها

 % 30.67   جيد جدا  %  7.98      ازممت 
 %26.38    مقبول   %    28.22       جيد 

 %0ضعيف  
 %1.23جدا    يفضع

 %  3.07راسب الئحة 
 
 

 -تدريس المقرر : – 2
الموض      وعات الت      ي  -

 تم تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

 األسبوع 
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 لياف النسيجية التقسيم العام لأل -1

 : تسديه النول الخشبي  تطبيقي

 األول  6

ي       ز          ين الط       رل المختلف        ة للتمي -2
 لفة الخامات المخت

العملتطبيقي   التدريب  ي علي انتاج  : 
 ينات من النسيج السادة  ع

 الثاني 6

األلياف الطبيعية النباتي ة ) القط ن  -3
 والكتان (

إنتاج   تطبيقي على  العملي  التدريب   :
دة من النسيج السادة الممتد  عينات متعد

 في اتجاه السداء

 الثالث  6

ال -4 الطبيعية  حيوانية األلياف 
 رير الطبيعي( )الصوف، الح

التدري  تطبيقي العملي  :  إنتاج  على  ب 
عينات متعددة من النسيج السادة الممتد 

 في اتجاه اللحمة وفي االتجاهين 

 الرابع 6

األلياف الطبيعية الحيوانية )الصوف،  -5
 حرير الطبيعي(ال

مجموعة    تطبيقي  إنتاج  على  التدريب   :
 عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

,   استراأللياف الصناعية ) البولي   -6
 ي أميد ( البول

: متابع     ة الت     دريب عل     ى إنت     اج  يقييييييتطب 
مجموع   ة عين   ات م   ن النس   يج المب   رد .الب   دء 

 السادس   6



[Type here] 

 

 في اختيار المشاريع 

لي  األلياف الصناعية )البو  -7
  , رايون الفسكوز (. أكريليك

إنتاج    تطبيقي على  التدريب   :
من   عينات  األطلس مجموعة  النسيج 

 ومتابعة اختيار المشاريع  .

 بعالسا 6

 صف الفصل اختبار ن -8

: متابع      ة الت      دريب عل      ى إنت      اج تطبيقييييييي 
مجموع      ة عين      ات م      ن النس      يج األطل      س. 

 ومتابعة المشروع

 الثامن  6

 الخامات التقنية  -9

عينات   قيبيتط انتاج  علي  :التدريب 
الطالب  تصميم  من  مبتكرة  نسيجية 

 عومتابعة المشرو 

 التاسع  6

األلياف-10 تجهيزات  وبعض    خلط 
 شةاألقم

عينات :ال  تطبيقي انتاج  علي  تدريب 
الطالب  تصميم  من  مبتكرة  نسيجية 

 ومتابعة المشروع

 العاشر   6

  العناية بالمنتجات النسيجية-11

   بعة المشروعتطبيقي :متا

 الحادي عشر   6

بالمنتجات   -12 العناية  متابعة 
  النسيجية

 ثاني عشر  لا 6
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البقع   تطبيقي ازالة  علي  التدريب   :
 وتقييم المشاريع 

 طرل ازالة البقع  -13

 : التدريب علي ازالة البقع   تطبيقي

 الثالث عشر  6

 البطاقة االرشادية للمالبس   -14

 ازالة البقع تطبيقي : التدريب علي 

 الرابع  عشر  6

% لم     ا ت     م تدريس     ه  -
م  ن المحت  وي األساس  ي 

 للمقرر

100% 

م  دي الت  زام الق  ائمين  -
بالت             دريس بمحت             وي 

 ر المقر 

>85 

تغطي                   ة  م                   دي -
االمتح   ان لموض    وعات 

 المقرر

<60       60-84                        >85 

أس             اليب التعل              يم  -
 والتعلم

 تدريب عملي           محاضرات نظرية
 أنشطة فصلية    دراسة حالة      

        ر( :   األعمال الفصلية )تذك
 -ل الطال معارض فنية ألعما -عينات أسبوعية 

 ريع  مشا
طريق                   ة تق                   ويم  -

 الطال 
 شفوي                    نظري   

 عملي          أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ر متوفرةيغ              توفرة  درجة محدودة م   م      فرةمتو   المراجع العلمية -
 غير متوفرة        رجة محدودة   متوفرة  د             فرةمتو   الوسائل المعينة-
المس                                  تلزمات  -

 والخامات
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة                   رةفمتو  

✔

√ 

✔

√ 
✔

√ ✔

√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع 
ار 
ض 
 
فن
ية  
أل 
ع 
ما
ل 

✔

√ 

✔

√ 
✔

√
✔ 

✔

√
✔ 
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إداريييييييييية ييييييييييود ق  -4
  -وتنظيمية:

 ،تدريس الجانب التطبيقيعدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة المعاونة ل-1

 لطال  .مناسبة لعدد ا كذلك عدم توافر أماكن  -2

نتيجيييييييية تقييييييييويم  -5
   -الطالب للمقرر:

        77.9  % 

مقترحات تحسين   -6
 -المقرر :

   توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد الطال  -1

 تجهيز قاعات التدريس الجانب التطبيقي بما يتناسب مع طبيعة المقرر -2

 الكلية .  جع بمكتبةتوفير مرا -3

 رنت الخا ة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية . لي شبكة االنتاتاحة الفر ة للطال  للدخول ع  -4

 زيادة عدد المعيدين المكلفين  -5

مالحظييييييييييييييييييييييات  -7
المييرايعين الخييارييين 

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنفييه  مين   -8
مقترحات التطوير فيي 

 العام السابق

 . تبة شراء مراجع حديثة للمك -1

ما ليم تيتم تنفييه    -9
)ما ه ي من مقترحات  

 األسبا  (و 

 ير قاعات دراسية مناسبة لعدد الطال  بسبب زيادة الطال  المقبولين بالقسم توف -1

بيعة المقرر نظرا لمحدودية األماكن تجهيز قاعات التدريس الجانب التطبيقي بما يتناسب مع ط -2
 بالكلية .

 ية للكلية .را اللتزام الكلية بالخطة الخمسزيادة عدد المعيدين المكلفين نظ -3

 -لمقرر للعام القادم :خطة التطوير ل -10
مجيييييييييييييياالت 
 التطوير  

توصيييييييييي  
 التطوير

 المسئول عن التنفيه توقيت التطوير  

 الكتب بالقسم وكالة الدراسات العليا ولجنة شراءمع  داية العام  شراء تحسين 
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إمكانيات 
 التدريس 

    

اجع مر 
ثة حدي

 للمكتبة 

 الدراسي 

انتدا  من 
يقوم 

 تدريس  
الجانب 

 تطبيقي ال

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشةون التعليم والطال   ريس المقررقبل تد

تحسين 
 المرافق 

زيادة عدد  
المدرجات 
واألماكن 
المتاحة  
لتدريس 

 ظري  الن

في الخطة المستقبلية 
 للكلية  

 عميد الكلية  

تجهيز  
قاعات  
تدريسية 
ة  مناسب
لطبيعة 
 المقرر

في الخطة المستقبلية 
 للكلية 

   ون الطال ة شةوكال

 د / حنان المصري اسم منسق المادة : 
 م 2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 م  2018 -2017النسيج والعناية به للعام الجامعي تقرير مقرر 
 م: االقتصاد المنزليسق 
 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ل مجلس القسمكيتش النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متوفر        متوفر    الخارجية لالمتحانعة راجنظام الم 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
  ع              دد الط              ال -

 ين بالمقررالملتحق
317 

عدد الطال  ال ذين   -
 أدوا االمتحان 

314 

 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -
 3.79            12     راسب    96.21    305  ناجح   

النس    بة المةوي    ة %  -
للن                 اجحين طبق                 ا 
للتق     ديرات الحا      لين 

 عليها

 29.02   جيد جدا     13.88      ازممت 
  18.93    مقبول       34.38     جيد   

 0. 95ضعيف  
 0. 32ضعيف جدا   
   1.58راسب الئحة 

 
 

 -لمقرر :س ادريت – 2
الموضوعات الت ي ت م   -

 تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

 األسبوع 
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التقس           يم الع            ام لأللي            اف  -10
 النسيجية 

 خشبي: تسديه النول ال  تطبيقي

 األول  6

الط  رل المختلف  ة للتميي  ز    ين  -11
 الخامات المختلفة 

علي تطبيقي   العملي  التدريب   :
عينا النسيج انتاج  النسيج  من  ت 
 السادة  

 الثاني 6

األلي    اف الطبيعي    ة النباتي    ة )  -12
 القطن والكتان (

على   تطبيقي العملي  التدريب   :
النسيج   من  متعددة  عينات  إنتاج 

 السداء  تجاهفي االسادة الممتد 

 الثالث  6

الحيوانية   -13 الطبيعية  األلياف 
 )الصوف، الحرير الطبيعي( 

العملي    تطبيقي التدريب  على : 
مت  عينات  من  إنتاج    سيج النعددة 
الممتد   اللحمة  السادة  اتجاه  في 
 وفي االتجاهين 

 الرابع 6

األلي          اف الطبيعي          ة الحيواني          ة  -14
 )الصوف، الحرير الطبيعي(

التدريب  تطبيقي  إنتاج   :    على 
 مجموعة عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

 السادس   6األلياف الصناعية ) البولي   -15
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 إستر , البولي أميد ( 

اج إنت  ل ى : متابع ة الت دريب ع تطبيقيي 
مجموع     ة عين     ات م     ن النس     يج المب     رد 

 .البدء في اختيار المشاريع 

األلياف الصناعية )البولي   -16
  إكريليك , رايون الفسكوز (.

إنتاج   تطبيقي على  التدريب   :
النسيج  من  عينات  مجموعة 

. اختيار األطلس  ومتابعة 
 المشاريع  

 السابع 6

 صف الفصل ار ناختب -17

ت  دريب عل  ى إنت  اج ال بع  ة: متاتطبيقييي 
مجموع  ة عين  ات م  ن النس  يج األطل  س. 

 ومتابعة المشروع

 الثامن  6

 الخامات التقنية  -18

انتاج   تطبيقي علي  :التدريب 
سيجية مبتكرة من تصميم عينات ن
 ب ومتابعة المشروعالطال

 التاسع  6

األلياف-10 وبعض   خلط 
 تجهيزات األقمشة

انتاج   تطبيقي علي  :التدريب 
جية مبتكرة من تصميم عينات نسي
 تابعة المشروعالطالب وم

 العاشر   6

 الحادي عشر   6  العناية بالمنتجات النسيجية-11



[Type here] 

 

 تطبيقي :متابعة المشروع  

بالمنتجات   -12 العناية  متابعة 
  النسيجية

ازالة   تطبيقي علي  التدريب   :
 البقع وتقييم المشاريع 

   الثاني عشر 6

 طرل ازالة البقع  -13

 : التدريب علي ازالة البقع   قيتطبي

 الثالث عشر  6

 البطاقة االرشادية للمالبس   -14

 تطبيقي : التدريب علي ازالة البقع 

 الرابع  عشر  6

لم      ا ت      م تدريس      ه  % -
م   ن المحت   وي األساس   ي 

 للمقرر

100% 

م   دي الت    زام الق    ائمين  -
بالت               دريس بمحت               وي 

 المقرر 

>85 

م                     دي تغطي                     ة  -
االمتح     ان لموض      وعات 

 المقرر

<60       60-84                        >85 

أس               اليب التعل                يم  -
 والتعلم

 تدريب عملي           محاضرات نظرية
 أنشطة فصلية          دراسة حالة

        األعمال الفصلية )تذكر( :   
 -معارض فنية ألعمال الطال  -عينات أسبوعية 

 مشاريع  
 شفوي                    نظري     طريقة تقويم الطال -

 عملي          أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة      متوفرة  درجة محدودة                   متوفرة  المراجع العلمية -

✔

√ 

✔

√ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع 
ار 
ض 
 
فن
ية  

✔

√ 

✔

√ 
✔

√
✔ 

✔

√
✔ 
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 متوافرةر غي       فرة  درجة محدودة   و مت               متوفرة  الوسائل المعينة-
المس                                      تلزمات  -

 والخامات
 غير متوافرة        متوفرة  درجة محدودة                 متوفرة 

قيييييييييييود إدارييييييييييية  -4
  -وتنظيمية:

 ،عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي-1 -

 اسبة لعدد الطال  .كذلك عدم توافر أماكن من -2 -

تقيييييييييويم نتيجييييييييية  -5
   -الب للمقرر:الط

        88.06  % 

مقترحييات تحسييين  -6
 -المقرر :

 توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد الطال    -6

 ناسب مع طبيعة المقررلجانب التطبيقي بما يتتجهيز قاعات التدريس ا -7

 توفير مراجع بمكتبة الكلية .  -8

 ة أثناء وجودهم بالكلية . ي شبكة االنترنت الخا ة بالكلياتاحة الفر ة للطال  للدخول عل -9

 زيادة عدد المعيدين المكلفين  -10

مالحظييييييييييييييييييييييييات  -7
الميييرايعين الخيييارييين 

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

مييا تييم تنفيييه  ميين  -8
ترحييات التطييوير فييي مق
 م السابقالعا

 . شراء مراجع حديثة للمكتبة  -2

مييا لييم تييتم تنفيييه   -9
)م ا ه ي من مقترحيات  

 ألسبا  (و ا

 بب زيادة الطال  المقبولين بالقسم ناسبة لعدد الطال  بستوفير قاعات دراسية م -4

ية األماكن تجهيز قاعات التدريس الجانب التطبيقي بما يتناسب مع طبيعة المقرر نظرا لمحدود -5
 بالكلية .

 زيادة عدد المعيدين المكلفين نظرا اللتزام الكلية بالخطة الخمسية للكلية . -6

 -م :طة التطوير للمقرر للعام القادخ -10

✔

√ 
✔

√

✔ 
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مجيييييييييييييياالت 
 التطوير  

توصيييييييييي  
 التطوير

 المسئول عن التنفيه توقيت التطوير  

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

    

شراء 
مراجع 
حديثة 
 للمكتبة 

العام   دايةمع  
 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

انتدا  من 
يقوم 

 تدريس  
الجانب 

 طبيقي الت

 ووكالة الكلية لشةون التعليم والطال   العلميالقسم  قبل تدريس المقرر

تحسين 
 المرافق 

زيادة عدد  
المدرجات 
واألماكن 
المتاحة  
لتدريس 
 النظري  

ية في الخطة المستقبل
 للكلية  

 عميد الكلية  

تجهيز  
قاعات  
تدريسية 
مناسبة  
لطبيعة 
 المقرر

في الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 شةون الطال    وكالة

 د / حنان المصري ة : اسم منسق الماد
 م  2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 م  2019 – 2018النسيج والعناية به للعام الجامعي تقرير مقرر 

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي خصصالت 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  الساعات المعتمدة /وحدات عدد ال 4
 تشكيل مجلس القسم نة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لج 5
 ✔غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 -مات متخصصة :معلو  –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
ع              دد الط               ال   -

 الملتحقين بالمقرر
353 

عدد الطال  ال ذين   -
 أدوا االمتحان 

353 

 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -
 1.13           4     راسب     98.87    349  ناجح   

النس    بة المةوي    ة %  -
للن                 اجحين طبق                 ا 

لتق     ديرات الحا      لين ل
 يهاعل

 37.25   جيد جدا    14.04      ازممت 
 15.76    مقبول   32.38     جيد   

 0.29ضعيف  
 0   ضعيف جدا
   0حة راسب الئ

 
 

 -تدريس المقرر : – 2
الموضوعات الت ي ت م   -

 تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

 األسبوع 
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 يم العام لأللياف النسيجية التقس -19

 : تسديه النول الخشبي  تطبيقي

 األول  6

الط      رل المختلف      ة للتميي      ز        ين  -20
 الخامات المختلفة 

: التدريب العملي علي انتاج  تطبيقي  
 السادة   نات من النسيجعي

 الثاني 6

األلي         اف الطبيعي         ة النباتي         ة )  -21
 القطن والكتان (

إنتا  تطبيقي على  العملي  التدريب  ج : 
السادة   النسيج  من  متعددة  عينات 

 في اتجاه السداءالممتد 

 الثالث  6

الحيوانية  -22 الطبيعية  األلياف 
 )الصوف، الحرير الطبيعي( 

إ  تطبيقي العملي على  التدريب  نتاج  : 
مت السادة  عينات  النسيج  من  عددة 
وفي  الممتد   اللحمة  اتجاه  في 
 االتجاهين 

 الرابع 6

ة األلي               اف الطبيعي               ة الحيواني                -23
 )الصوف، الحرير الطبيعي(

التدريب على إنتاج    تطبيقي  مجموعة  : 
 عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

,   استراأللياف الصناعية ) البولي   -24
 البولي أميد ( 

لت    دريب عل    ى إنت    اج : متابع    ة ا قيييييتطبي 

 السادس   6
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مجموع  ة عين  ات م  ن النس  يج المب  رد .الب  دء 
 في اختيار المشاريع 

صناعية )البولي  األلياف ال -25
  , رايون الفسكوز (. أكريليك

ال  تطبيقي إنتاج :  على  تدريب 
مجموعة عينات من النسيج األطلس 

 ومتابعة اختيار المشاريع  .

 السابع 6

 ف الفصل اختبار نص -26

: متابع     ة الت     دريب عل     ى إنت     اج قيييييي تطبي
مجموع     ة عين     ات م     ن النس     يج األطل     س. 

 ومتابعة المشروع

 الثامن  6

 التقنية  الخامات -27

عينات   تطبيقي انتاج  علي  :التدريب 
مبتكر  الطالب نسيجية  تصميم  من  ة 
 ومتابعة المشروع

 التاسع  6

األلياف-10 تجهيزات  وبعض    خلط 
 األقمشة

انتا:الت  تطبيقي علي  عينات دريب  ج 
الطالب  تصميم  من  مبتكرة  نسيجية 

 ومتابعة المشروع

 العاشر   6

  العناية بالمنتجات النسيجية-11

 تطبيقي :متابعة المشروع  

 الحادي عشر   6

ال  -12 بالمنتجات متابعة   الثاني عشر   6عناية 
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  النسيجية

البقع   تطبيقي ازالة  علي  التدريب   :
 وتقييم المشاريع 

 البقع طرل ازالة  -13

 : التدريب علي ازالة البقع   تطبيقي

 الثالث عشر  6

 البطاقة االرشادية للمالبس   -14

 التدريب علي ازالة البقع تطبيقي : 

 الرابع  عشر  6

يسه من % لما تم تدر   -
المحت              وي األساس              ي 

 للمقرر

100% 

م    دي الت    زام الق    ائمين  -
بالت               دريس بمحت               وي 

 المقرر 

>85 

تغطي                     ة م                     دي  -
ن لموض      وعات االمتح      ا
 المقرر

<60       60-84                        >85 

أس                اليب التعل                يم  -
 والتعلم

 تدريب عملي           رات نظريةمحاض
 نشطة فصليةأ    دراسة حالة      

        األعمال الفصلية )تذكر( :   
 -معارض فنية ألعمال الطال  -عينات أسبوعية 

 يع  مشار 
 شفوي                    نظري    تقويم الطال طريقة  -

 عملي          أعمال فصلية   

 -للتدريس : اإلمكانات المتاحة -3
 غير متوفرة                 متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  المراجع العلمية -
 غير متوفرة                 متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  الوسائل المعينة-
 متوفرة غير                متوفرة  درجة محدودة                          متوفرة المس                                      تلزمات  -

✔

√ 

✔

√ 

✔

√ 

✔

√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع 
ار 
ض 
 
فن
ية  
أل 
ع 
ما

✔

√ 

✔

√ 
✔

√
✔ 

✔

√
✔ 
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 والخامات
قيييييييييييود إدارييييييييييية  -4

  -وتنظيمية:
 ،قيالجانب التطبي عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة المعاونة لتدريس -1 -

 كذلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد الطال  . -2 -

نتيجييييييييية تقيييييييييويم  -5
   -الطالب للمقرر:

%91.81  

ترحييات تحسييين مق -6
 -المقرر :

 لطال   توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد ا -11

 تجهيز قاعات التدريس الجانب التطبيقي بما يتناسب مع طبيعة المقرر -12

 ية . توفير مراجع بمكتبة الكل -13

 فر ة للطال  للدخول علي شبكة االنترنت الخا ة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية . اتاحة ال -14

 مكلفين زيادة عدد المعيدين ال -15

مالحظييييييييييييييييييييييييات  -7
الميييرايعين الخيييارييين 

 )إن وجدت (

 ينطبقال 

مييا تييم تنفيييه  ميين  -8
مقترحييات التطييوير فييي 

 العام السابق

 . شراء مراجع حديثة للمكتبة  -3

م تييتم تنفيييه  مييا ليي -9
)م ا ه  ي مين مقترحيات 
 و األسبا  (

 بالقسم توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد الطال  بسبب زيادة الطال  المقبولين  -7

مع طبيعة المقرر نظرا لمحدودية األماكن   تجهيز قاعات التدريس الجانب التطبيقي بما يتناسب -8
 بالكلية .

 خمسية للكلية .لية بالخطة الزيادة عدد المعيدين المكلفين نظرا اللتزام الك -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
مجيييييييييييييياالت 
 التطوير  

توصيييييييييي  
 التطوير

 المسئول عن التنفيه وير  توقيت التط
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تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

    

اء شر 
مراجع 
حديثة 
 للمكتبة 

مع  داية العام  
 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

انتدا  من 
قوم ي

 تدريس  
الجانب 
 التطبيقي 

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشةون التعليم والطال   قبل تدريس المقرر

سين تح
 المرافق 

زيادة عدد  
المدرجات 
واألماكن 
المتاحة  
س لتدري

 النظري  

في الخطة المستقبلية 
 للكلية  

 عميد الكلية  

تجهيز  
قاعات  
تدريسية 
مناسبة  
لطبيعة 
 رالمقر 

مستقبلية في الخطة ال
 للكلية 

 وكالة شةون الطال   

 د / حنان المصري  اسم منسق المادة : 
                              التوقيع :               
 6/24/ 2018 تاريخ:  تم اإلعتماد بمجلس الكلية
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 م  2020 – 2019معي النسيج والعناية به للعام الجاتقرير مقرر 

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي خصصالت 2
 الثانية  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
 2 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
ع              دد الط               ال   -

 الملتحقين بالمقرر
265 

عدد الطال  ال ذين   -
 االمتحان أدوا 

265 

 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -
 38.          4     راسب        99.62  261ناجح   

 النس    بة المةوي    ة % -
للن                 اجحين طبق                 ا 

يرات الحا      لين للتق     د
 عليها

 36.39   جيد جدا    13.02      ازممت 
    41.37    بولمق   32.18     جيد   

 030.0ضعيف  
 0ضعيف جدا   

   0حة راسب الئ
 
 

 -تدريس المقرر : – 2
الموضوعات الت ي ت م   -

 تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

 األسبوع 
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 اف النسيجية التقسيم العام لأللي -28

 : تسديه النول الخشبي  تطبيقي

 األول  6

الط      رل المختلف      ة للتميي      ز        ين  -29
 الخامات المختلفة 

: التدريب العملي علي انتاج  تطبيقي  
 السادة   عينات من النسيج

 الثاني 6

األلي         اف الطبيعي         ة النباتي         ة )  -30
 القطن والكتان (

إنتاج   تطبيقي على  العملي  التدريب   :
متعددة السادة    عينات  النسيج  من 

 في اتجاه السداءممتد ال

 الثالث  6

الحيوانية  -31 الطبيعية  األلياف 
 طبيعي( )الصوف، الحرير ال

إنتاج    تطبيقي العملي على  التدريب   :
مت السادة  عينات  النسيج  من  عددة 
وفي  الممتد   اللحمة  اتجاه  في 
 االتجاهين 

 الرابع 6

األلي               اف الطبيعي               ة الحيواني               ة  -32
 ير الطبيعي()الصوف، الحر 

التدريب على إنتاج مجموعة    تطبيقي   :
 عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

,   استر) البولي   األلياف الصناعية -33
 البولي أميد ( 

لت    دريب عل    ى إنت    اج : متابع    ة ا تطبيقييييي 

 السادس   6
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مجموع  ة عين  ات م  ن النس  يج المب  رد .الب  دء 
 في اختيار المشاريع 

  األلياف الصناعية )البولي -34
  سكوز (., رايون الف أكريليك

إنتاج   تطبيقي على  التدريب   :
مجموعة عينات من النسيج األطلس 

 تيار المشاريع  ومتابعة اخ.

 السابع 6

 اختبار نصف الفصل  -35

: متابع     ة الت     دريب عل     ى إنت     اج قيييييي تطبي
مجموع     ة عين     ات م     ن النس     يج األطل     س. 

 ومتابعة المشروع

 الثامن  6

 الخامات التقنية  -36

انتا  قيتطبي علي  عينات :التدريب  ج 
الطالب  تصميم  من  مبتكرة  نسيجية 

 ومتابعة المشروع

 التاسع  6

األل-10 تجهيزات  وبعض    يافخلط 
 األقمشة

انتا  تطبيقي علي  عينات :التدريب  ج 
الطالب  تصميم  من  مبتكرة  نسيجية 

 ومتابعة المشروع

 العاشر   6

  العناية بالمنتجات النسيجية-11

 ة المشروع  تطبيقي :متابع

 عشر  الحادي  6

بالمنتجات   -12 العناية   الثاني عشر   6متابعة 
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  النسيجية

البق  تطبيقي ازالة  علي  التدريب  ع : 
 وتقييم المشاريع 

 البقع طرل ازالة  -13

 : التدريب علي ازالة البقع   تطبيقي

 الثالث عشر  6

 البطاقة االرشادية للمالبس   -14

 الة البقع تطبيقي : التدريب علي از 

 عشر  الرابع  6

% لما تم تدريسه من   -
المحت              وي األساس              ي 

 للمقرر

100% 

 م    دي الت    زام الق    ائمين -
بالت               دريس بمحت               وي 

 المقرر 

>85 

م                     دي تغطي                     ة  -
ن لموض      وعات االمتح      ا
 المقرر

<60       60-84                        >85 

أس                اليب التعل                يم  -
 والتعلم

 تدريب عملي           محاضرات نظرية
 أنشطة فصلية    راسة حالة      د

        األعمال الفصلية )تذكر( :   
 -معارض فنية ألعمال الطال  -عية عينات أسبو 
 مشاريع  

 شفوي                    نظري    تقويم الطال طريقة  -
 عملي          أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ةغير متوفر                  متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  المراجع العلمية -
 غير متوفرة                 متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير متوفرة                 توفرة  درجة محدودة  م                       متوفرة المس                                      تلزمات  -

✔

√ 

✔

√ 

✔

√ 

✔

√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع 
ار 
ض 
 
فن
ية  
أل 
ع 
ما

✔

√ 

✔

√ 
✔

√
✔ 

✔

√
✔ 
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 والخامات
قيييييييييييود إدارييييييييييية  -4

  -وتنظيمية:
 ،قيافي من أعضاء الهيةة المعاونة لتدريس الجانب التطبي عدم توافر العدد الك-1 -

 كذلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد الطال  . -2 -

نتيجييييييييية تقيييييييييويم  -5
   -الطالب للمقرر:

%91.81  

مقترحييات تحسييين  -6
 -مقرر :ال

 دراسية مناسبة لعدد الطال   توفير قاعات  -16

 طبيعة المقررتجهيز قاعات التدريس الجانب التطبيقي بما يتناسب مع  -17

 توفير مراجع بمكتبة الكلية .  -18

 فر ة للطال  للدخول علي شبكة االنترنت الخا ة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية . اتاحة ال -19

 زيادة عدد المعيدين المكلفين  -20

حظييييييييييييييييييييييييات مال -7
رييين الميييرايعين الخيييا
 )إن وجدت (

 ال ينطبق

مييا تييم تنفيييه  ميين  -8
مقترحييات التطييوير فييي 

 العام السابق

 . شراء مراجع حديثة للمكتبة  -4

مييا لييم تييتم تنفيييه   -9
)م ا ه  ي مين مقترحيات 
 و األسبا  (

 توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد الطال  بسبب زيادة الطال  المقبولين بالقسم  -10

التطبيقي بما يتناسب مع طبيعة المقرر نظرا لمحدودية  قاعات التدريس الجانبتجهيز  -11
 األماكن بالكلية .

 خمسية للكلية .د المعيدين المكلفين نظرا اللتزام الكلية بالخطة الزيادة عد -12

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
مجيييييييييييييياالت 
 التطوير  

توصيييييييييي  
 التطوير

 ن التنفيهالمسئول ع توقيت التطوير  
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تحسين 
انيات إمك

 التدريس 
    

شراء 
مراجع 
حديثة 
 للمكتبة 

مع  داية العام  
 الدراسي 

 اسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسموكالة الدر 

انتدا  من 
قوم ي

 تدريس  
الجانب 
 التطبيقي 

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشةون التعليم والطال   قبل تدريس المقرر

تحسين 
 المرافق 

يادة عدد  ز 
المدرجات 

ألماكن وا
المتاحة  
لتدريس 
 النظري  

في الخطة المستقبلية 
 للكلية  

 عميد الكلية  

يز  تجه
قاعات  
تدريسية 
مناسبة  
لطبيعة 
 المقرر

مستقبلية في الخطة ال
 للكلية 

 وكالة شةون الطال   

 د/ بسمة درويشد / حنان المصري  اسم منسق المادة : 
                             التوقيع :                

 2020/  /        تم اإلعتماد بمجلس الكلية  تاريخ: 

 
 
 
 
 



 

 

 تقرير هقرر دراسي

 الونزلي االقتصاد قسن:  

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 6116/6112 رأصٞش ٗرْسٞق ٍْعه اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

 ( 6( عَيٜ )6( ٗحسح  ّظطٛ ) 14)  عسز اى٘حساد / اىسبعبد اىَعزَسح 4

 ثَعطفخ ٍجيس اىقسٌ  االٍزحبّبداىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ  5

 غٞط ٍز٘فط√                                         ٍز٘فط         ّظبً اىَطاجعخ اىربضجٞخ ىالٍزحبُ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

عددددددددددددسز اى ددددددددددددالة  -

 قطضاىَيزحقِٞ ثبىَ

 163       

عددددسز اى ددددالة اىددددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 153       

 % 1.65%              ضس٘ة :  ّسجخ  44.34ّجبح :   ّسجخ    ّزٞجخ االٍزحبُ  -

 1ضس٘ة                   156ّجبح                    

اىْسدددددددجخ اىَئ٘ٝدددددددخ %  -

ىيْددددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددددب 

ىيزقدددددسٝطاد اىحب ددددديِٞ 

 عيٖٞب

 

 

   63% جٞس جسا           12.13           6%   ٍَزبظ      3.63     

 

   54%  ٍقج٘ه         33.13         64%    جٞس        34.66    

       

 1ـــــــــــــــــــــــــــــــ %   ضعٞف جسا            1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %  ضعٞف       

   

            11% غٞبة         6.13                 1% ضاست الئحخ         1.61 

 -تذريس الوقرر : – 2

اىَ٘ضدد٘عبد اىزددٜ رددٌ  -

 رسضٝسٖب

  

 عذد    الوىضىعات التي تن تذريسها فعليا

 الساعات

 إسن الوحاضر  

 ٗظٞفزٔ. –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 – ددطا اشّءددب   –ٍددِ حٞددش ) اىزصددٌَٞ   أّدد٘اا اىَجددبُ -6
 اىَسز٘ٙ (

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَقٍ٘دددبد ٗاىَز يجدددبد اى٘اجدددت ر٘افطٕدددب فدددٜ اىَسدددنِ  -3 
  اىَضبىٜ.

 

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَال ٍدددخ اى٘ظٞفٞدددخ ٗظٞفدددخ اىَسدددنِ فدددٜ حٞدددبح اشّسدددبُ.  -4
 ىيَسنِ.

 إنجي سعيذ                  د/   6

عْب دددط اىَال ٍدددخ اىفسدددٞ٘ى٘جٞخ  اىَنّ٘دددخ ٍدددِ اىَ٘قدددع  -5 
 األضجٍّ٘٘ٞنس –األّء خ   –اىَْبخ  –اىَبزٛ 

 د/ إنجي سعيذ                    6

عْب ددط اىَال ٍددخ اىسددٞن٘ى٘جٞخ ىيَسددنِ ٍددِ ) ٍز يجددبد  -6
 –ّفسدددددٞخ ٗاجزَبعٞدددددخ( االرصدددددبه ٗاىعالقدددددبد االجزَبعٞدددددخ 

 ألٍبُ (. األٍِ ٗ –رص٘ ٞخ اى

 د/ إنجي سعيذ                       6

 –عْب دددط اىَال ٍدددخ اىصدددحٞخ ىيَسدددنِ ٍدددِ ) االظزحدددبً  -2
اىزيددددددد٘س  –اىض٘ضدددددددب   –ريددددددد٘س اىٖددددددد٘ا   –اىَطافدددددددق 

 اىح٘زاس اىَْعىٞخ(. –اىنٖطٍٗغْب ٞسٜ 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 د/ إنجي سعيذ                    2 ٕب. قبد اىَزجبزىخ ثٜعْب ط اىَسنِ اى٘ظٞفٞخ ٗاىعال -3 
 د/ إنجي سعيذ                    2 حطمخ اشّسبُ زاذو اىَسنِ ٗاىع٘اٍو اىَؤصطح فٖٞب. -4 

ٍجبزئ ٗاسبسٞبد اىزصدٌَٞ اىدساذيٜ  ٗاىع٘اٍدو اىَدؤصطح  -11 

 عيٞٔ.

 د/ إنجي سعيذ                    2



 

اشضدب ح  –اىدساذيٜ ىيَسدنِ )األىد٘اُ  عْب ط اىزصٌَٞ -11 
 األصبس (   –

 د/ إنجي سعيذ                    2

شددددطٗ   -االصددددبس ٗاىحطمددددخ اىساذيٞدددخ ىيفددددطزاالصدددبس ) -16  
 ق٘اعس ر٘ظٝعٔ(. –اذزٞبضٓ 

 د/ إنجي سعيذ                    2

رددددبثع عْب ددددط اىزصددددٌَٞ اىددددساذيٜ ) اىَدددد٘از اىساذيٞددددخ  -13 
 -األضضدددٞبد( -األسدددقف –)ىيح٘ائط اشّٖدددب اىَسدددزرسٍخ فدددٜ 

  ٍنَالد اىزصٌَٞ اىساذيٜ (.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 اىَءبمو اىَعَبضٝخ فٜ اىَسنِ.   -14 
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 63 اجَبىٜ اىسبعبد

 سبعخ

 اىسبعبد اىْظطٝخ

 سبعخ 63=  

اىسبعبد اىز جٞقٞخ 

 سبعخ63=

  
َب ردٌ رسضٝسدٔ ٍدِ % ى -

اىَحزدددددددد٘ٛ األسبسددددددددٜ 

 ىيَقطض

111 % 

ٍدددسٛ اىزدددعاً اىقدددبئَِٞ  -

ثبىزددددددددسضٝس ثَحزدددددددد٘ٛ 

 اىَقطض 

    <61                                             61-34                >35        √ 

 

ٍددسٛ رغ ٞددخ االٍزحددبُ  -

 ىَ٘ض٘عبد اىَقطض

        <61                               61-34                      >35   √ 

 

 اىَحبضطح اىَ ٘ضح. •    أسبىٞت اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ -

 إسزطارٞجٞخ حو اىَءنالد.  •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىقبئٌ عيٚ اىَءطٗعبد.      •

 اىعصف اىصْٕٜ. •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىزعبّٜٗ •

 إسزطارٞجٞخ اىَْبقءخ ٗحيقبد اىجحش •

 ٞجٞخ اىجٞبُ اىعَيٜإسزطار •

 إسزطارٞجٞبد اىزعيٌ اىصارٜ •

 االمزءبف •

 ىعت األزٗاض •

 اىعطٗض اىزعيَٞٞخ  •

 األعَبه اىفصيٞخ )رصمط( :   عَو مزٞجبد اضشبزٝخ

 √شف٘ٛ                 √          ّظطٛ                      طٝقخ رقٌ٘ٝ اى الة -

 √عَيٜ                    √         أعَبه فصيٞخ             

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح           غٞط ٍز٘افطح            √  ٍز٘افطح       اىَطاجع اىعيَٞخ -

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح            غٞط ٍز٘افطح          √   ٍز٘افطح       اى٘سبئو اىَعْٞخ-

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح          غٞط ٍز٘افطح            √  ٍز٘افطح       د ٗاىربٍبداىَسزيعٍب -

قيوووووووووووىد إداريوووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 

نتيجة تقىين الطوبب  -5

   -للوقرر:

  45.33  % 

هقترحووووات تحسووووي   -6

 -الوقرر :

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 َّب  اىَرزيفخ ىيزقٌ٘ٝ.إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيٚ األ -6

 ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه. -3

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -4

 ظٝبزح عسز اىَسضجبد ٗاألٍبمِ اىَزبحخ ىزسضٝس اىْظطٛ   -5

 ر٘فٞط ٍنبُ ٍْبست ىزرعِٝ أعَبه اى الة السزرساٍٖب فٜ ٍعبضض اىنيٞخ ٗاىجبٍعخ -6



 

هبحظووووووووووووووووووووووووووات  -7

  الخوووار يي  الوووورا عي

 )إُ ٗجسد (

1- 

6- 

3- 

هوووا تووون تننيووو   هووو   -8

هقترحووات التطووىير فوووي 

 العام السابق

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

ها لن يتن تننيو   هو   -9

)ٍددددب ٕددددٜ ٗ هقترحووووات 

 األسجبة (

ىَرزيفدخ ىيزقدٌ٘ٝ. ثسدجت عدسً ٗجد٘ز ردسضٝت إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيدٚ األَّدب  ا -1

 مبفٜ ثبىنيٞخ ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ

ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه.ٗشىل ثسجت اىر خ اىرَسٞخ ثبىقسٌ اىزٜ ٝزٌ  -6

اضح ثبىزجدبزه ثٖب رعِٞٞ ٍعٞس ٗاحس مو عبً عيٚ أُ ٝنُ٘ ررصص اىَعٞس فٜ اىزغصٝخ ٗاىَالثدس ٗاشز

 مو عبً

ظٝبزح عدسز اىَدسضجبد ٗاألٍدبمِ اىَزبحدخ ىزدسضٝس اىْظدطٛ ثسدجت ٍحسٗزٝدخ األٍدبمِ ٗظٝدبزح أعدساز  -3

 اى الة مو عبً 

ردد٘فٞط ٍنددبُ ٍْبسددت ىزرددعِٝ أعَددبه اى ددالة السددزرساٍٖب فددٜ ٍعددبضض اىنيٞددخ ٗاىجبٍعددخ ثسددجت  -4

 ٍحسٗزٝخ األٍبمِ اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخ

 -رر للعام القادم :خطة التطىير للوق -11

ٍجددددددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

إٍنبّٞبد 

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شطا  اىنزت  ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ظٝبزح عسز 

اىَعٞسِٝ 

اىَعِْٞٞ 

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 ه.اىَْع

 اىقسٌ اىعيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخ ٍع ثساٝخ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخ

إعددساز ثْددل 

أسدددددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددددطض 

ىزدددددددددسضٝت 

اى دددددددددالة 

عيددددددددددددددددٚ 

األَّددددددددددب  

اىَرزيفددددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝددبزح عددسز 

اىَدددسضجبد 

ٗاألٍددددددبمِ 

اىَزبحددددددددددخ 

ىزدددددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 عَٞس اىنيٞخ  يٞخ فٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىين

                                                                                        اىز٘قٞع :           اىزبضٝد :    /    /اسٌ ٍْسق اىَبزح:   ز/ إّجٜ سعٞس اى ٘ذٜ      

                                          اىزبضٝد :    /    / اىز٘قٞع :          ضئٞس اىقسٌ:   أ.ز/ سعٞس ٍْبا                   

 

 



 

 تقرير هقرر دراسي

 الونزلي االقتصاد قسن:

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 2117/2118 تأثيث وتنسيق هنزل اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

 ( 6( عَيٜ )6( ٗحسح  ّظطٛ ) 14 ) عسز اى٘حساد / اىسبعبد اىَعزَسح 4

 ثَعطفخ ٍجيس اىقسٌ  اىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ االٍزحبّبد 5

 غٞط ٍز٘فط  √    ٍز٘فط                   ّظبً اىَطاجعخ اىربضجٞخ ىالٍزحبُ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -ئيات :اإلحصا – 1

عددددددددددددسز اى ددددددددددددالة  -

 اىَيزحقِٞ ثبىَقطض

 312       

عددددسز اى ددددالة اىددددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 316       

 %   43.11ّجبح :   ّسجخ     ّزٞجخ االٍزحبُ  -

 % 1.11ضس٘ة :  ّسجخ 

 ضس٘ة      1ّجبح            311            

 

اىْسدددددددجخ اىَئ٘ٝدددددددخ %  -

ىيْددددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددددب 

ب ددددديِٞ ىيزقدددددسٝطاد اىح

 عيٞٔ

 

 

   42% جٞس جسا           31.61           65%   ٍَزبظ      2.34    

 

   34%  ٍقج٘ه         66.51         115%    جٞس        33.16    

       

   1%    حطٍبُ         1.36            5% غٞبة                1.53 

 -تذريس الوقرر : – 2

د اىزددٜ رددٌ اىَ٘ضدد٘عب -

 رسضٝسٖب

  

 عذد    الوىضىعات التي تن تذريسها فعليا

 الساعات

 إسن الوحاضر  

 ٗظٞفزٔ. –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 – ددطا اشّءددب   –أّدد٘اا اىَجددبّٜ ٍددِ حٞددش ) اىزصددٌَٞ  -6
 اىَسز٘ٙ (

 د/ إنجي سعيذ                    6

ىَز يجدددبد اى٘اجدددت ر٘افطٕدددب فدددٜ اىَسدددنِ اىَقٍ٘دددبد ٗا -3 
  اىَضبىٜ.

 

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَال ٍدددخ اى٘ظٞفٞدددخ ٗظٞفدددخ اىَسدددنِ فدددٜ حٞدددبح اشّسدددبُ.  -4
 ىيَسنِ.

 د/ إنجي سعيذ                    6

عْب دددط اىَال ٍدددخ اىفسدددٞ٘ى٘جٞخ  اىَنّ٘دددخ ٍدددِ اىَ٘قدددع  -5 
 ضجٍّ٘٘ٞنساأل –األّء خ   –اىَْبخ  –اىَبزٛ 

 د/ إنجي سعيذ                    6

عْب ددط اىَال ٍددخ اىسددٞن٘ى٘جٞخ ىيَسددنِ ٍددِ ) ٍز يجددبد  -6
 –ّفسدددددٞخ ٗاجزَبعٞدددددخ( االرصدددددبه ٗاىعالقدددددبد االجزَبعٞدددددخ 

 األٍِ ٗاألٍبُ (. –اىرص٘ ٞخ 

 د/ إنجي سعيذ                       6

 –عْب دددط اىَال ٍدددخ اىصدددحٞخ ىيَسدددنِ ٍدددِ ) االظزحدددبً  -2
اىزيددددددد٘س  –اىض٘ضدددددددب   –ريددددددد٘س اىٖددددددد٘ا   –اىَطافدددددددق 

 اىح٘زاس اىَْعىٞخ(. –اىنٖطٍٗغْب ٞسٜ 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 د/ إنجي سعيذ                    2 عْب ط اىَسنِ اى٘ظٞفٞخ ٗاىعالقبد اىَزجبزىخ ثْٖٞب. -3 
 د/ إنجي سعيذ                    2 حطمخ اشّسبُ زاذو اىَسنِ ٗاىع٘اٍو اىَؤصطح فٖٞب. -4 

ٍجبزئ ٗاسبسٞبد اىزصدٌَٞ اىدساذيٜ  ٗاىع٘اٍدو اىَدؤصطح  -11 

 عيٞٔ.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 د/ إنجي سعيذ                    2اشضدب ح  –عْب ط اىزصٌَٞ اىدساذيٜ ىيَسدنِ )األىد٘اُ  -11 



 

 األصبس (   –
شددددطٗ   -اىساذيٞدددخ ىيفددددطز االصددددبس ٗاىحطمددددخاالصدددبس ) -16  

 ق٘اعس ر٘ظٝعٔ(. –اذزٞبضٓ 
 د/ إنجي سعيذ                    2

رددددبثع عْب ددددط اىزصددددٌَٞ اىددددساذيٜ ) اىَدددد٘از اىساذيٞددددخ  -13 
 -األضضدددٞبد( -األسدددقف –)ىيح٘ائط اىَسدددزرسٍخ فدددٜ اشّٖدددب 

  ٍنَالد اىزصٌَٞ اىساذيٜ (.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 اىَعَبضٝخ فٜ اىَسنِ.   اىَءبمو -14 
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 63 اجَبىٜ اىسبعبد

 سبعخ

 اىسبعبد اىْظطٝخ

 سبعخ 63=  

اىسبعبد اىز جٞقٞخ 

 سبعخ63=

  
% ىَب ردٌ رسضٝسدٔ ٍدِ  -

اىَحزدددددددد٘ٛ األسبسددددددددٜ 

 ىيَقطض

 111% 

ٍدددسٛ اىزدددعاً اىقدددبئَِٞ  -

ثبىزددددددددسضٝس ثَحزدددددددد٘ٛ 

 اىَقطض 

        <61             61-34            >35         √ 

ٍددسٛ رغ ٞددخ االٍزحددبُ  -

 ىَ٘ض٘عبد اىَقطض

        <61             61-34            >35          √ 

 اىَحبضطح اىَ ٘ضح. •    أسبىٞت اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ -

 إسزطارٞجٞخ حو اىَءنالد.  •

   إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىقبئٌ عيٚ اىَءطٗعبد.    •

 اىعصف اىصْٕٜ. •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىزعبّٜٗ •

 إسزطارٞجٞخ اىَْبقءخ ٗحيقبد اىجحش •

 إسزطارٞجٞخ اىجٞبُ اىعَيٜ •

 إسزطارٞجٞبد اىزعيٌ اىصارٜ •

 االمزءبف •

 ىعت األزٗاض •

 اىعطٗض اىزعيَٞٞخ  •

 األعَبه اىفصيٞخ )رصمط( :   عَو مزٞجبد اضشبزٝخ

 √شف٘ٛ    √          ّظطٛ                  طٝقخ رقٌ٘ٝ اى الة -

 √عَيٜ        √        أعَبه فصيٞخ           

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح                غٞط ٍز٘افطح√ ٍز٘افطح            اىَطاجع اىعيَٞخ -

 ثسضجخ ٍحسٗزح                غٞط ٍز٘افطح ٍز٘افطح√ ٍز٘افطح            اى٘سبئو اىَعْٞخ-

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح                غٞط ٍز٘افطح√ ٍز٘افطح            اىَسزيعٍبد ٗاىربٍبد -

قيوووووووووووىد إداريوووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 

نتيجة تقىين الطوبب  -5

   -للوقرر:

  45.33  % 

هقترحووووات تحسووووي   -6

 -الوقرر :

 نزجخ .شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَ -2

 إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيٚ األَّب  اىَرزيفخ ىيزقٌ٘ٝ. -3

 ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه. -4

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -11

 ظٝبزح عسز اىَسضجبد ٗاألٍبمِ اىَزبحخ ىزسضٝس اىْظطٛ   -11

 ة السزرساٍٖب فٜ ٍعبضض اىنيٞخ ٗاىجبٍعخر٘فٞط ٍنبُ ٍْبست ىزرعِٝ أعَبه ٍءبضٝع اى ال -16

هبحظووووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووورا عي  الخوووار يي  

1- 

6- 



 

 -3 )إُ ٗجسد (

هوووا تووون تننيووو   هووو   -8

هقترحووات التطووىير فوووي 

 العام السابق

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

ها لن يتن تننيو   هو   -9

)ٍددددب ٕددددٜ ٗ هقترحووووات 

 سجبة (األ

إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيدٚ األَّدب  اىَرزيفدخ ىيزقدٌ٘ٝ. ثسدجت عدسً ٗجد٘ز ردسضٝت  -5

 مبفٜ ثبىنيٞخ ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ

ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه.ٗشىل ثسجت اىر خ اىرَسٞخ ثبىقسٌ اىزٜ ٝزٌ  -6

س مو عبً عيٚ أُ ٝنُ٘ ررصص اىَعٞس فٜ اىزغصٝخ ٗاىَالثدس ٗاشزاضح ثبىزجدبزه ثٖب رعِٞٞ ٍعٞس ٗاح

 مو عبً

ظٝبزح عدسز اىَدسضجبد ٗاألٍدبمِ اىَزبحدخ ىزدسضٝس اىْظدطٛ ثسدجت ٍحسٗزٝدخ األٍدبمِ ٗظٝدبزح أعدساز  -2

 اى الة مو عبً 

 ردد٘فٞط ٍنددبُ ٍْبسددت ىزرددعِٝ أعَددبه ٍءددبضٝع اى ددالة السددزرساٍٖب فددٜ ٍعددبضض اىنيٞددخ ٗاىجبٍعددخ -3

 ثسجت ٍحسٗزٝخ األٍبمِ اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخ

 -خطة التطىير للوقرر للعام القادم : -11

ٍجددددددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

إٍنبّٞبد 

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ا  اىنزت ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شط ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ظٝبزح عسز 

اىَعٞسِٝ 

اىَعِْٞٞ 

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 اىَْعه.

 اىقسٌ اىعيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخ ٍع ثساٝخ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخ

إعددساز ثْددل 

أسدددددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددددطض 

ىزدددددددددسضٝت 

اى دددددددددالة 

عيددددددددددددددددٚ 

األَّددددددددددب  

اىَرزيفددددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝددبزح عددسز 

اىَدددسضجبد 

ٗاألٍددددددبمِ 

اىَزبحددددددددددخ 

ىزدددددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 عَٞس اىنيٞخ  فٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىينيٞخ 

 اسٌ ٍْسق اىَبزح: ز/ إّجٜ سعٞس اى ٘ذٜ               اىز٘قٞع :                اىزبضٝد :    /    /

 ىزبضٝد :    /    /ضئٞس ٍجيس اىقسٌ اىعيَٜ : أ.ز/  سعٞس ٍْبا          اىز٘قٞع :               ا 

 

 

 

 



 

 تقرير هقرر دراسي

 قسن:األقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 6113/6114 رأصٞش ٗرْسٞق ٍْعه اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

 ( 6( عَيٜ )6( ٗحسح  ّظطٛ ) 14)  عسز اى٘حساد / اىسبعبد اىَعزَسح 4

 ثَعطفخ ٍجيس اىقسٌ  اىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ االٍزحبّبد 5

 غٞط ٍز٘فط    √ ٍز٘فط                   ّظبً اىَطاجعخ اىربضجٞخ ىالٍزحبُ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

عدددددددددسز اى دددددددددالة  -

 َقطضاىَيزحقِٞ ثبى

 353       

عددسز اى ددالة اىددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 345       

 %   42.63ّجبح :   ّسجخ    ّزٞجخ االٍزحبُ  -

 % 6.36ضس٘ة :  ّسجخ 

   ضس٘ة        3ّجبح            332            

اىْسددددجخ اىَئ٘ٝددددخ %  -

ىيْددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددب 

ىيزقددسٝطاد اىحب دديِٞ 

 عيٞٔ

 

 

   116% جٞس جسا           31.26           14     %   ٍَزبظ 5.51    

   55%  ٍقج٘ه         15.44         153%    جٞس        45.24    

       

 1ـــــــــــــــــــــــــــــــ %   ضعٞف جسا                  1%  ضعٞف          1.63    

   

 1 %    عصض         1.63            6% غٞبة                 1.23 

      

 -تذريس الوقرر : – 2

اىَ٘ضددد٘عبد اىزدددٜ  -

 رٌ رسضٝسٖب

  

 عذد    الوىضىعات التي تن تذريسها فعليا

 الساعات

 إسن الوحاضر  

 ٗظٞفزٔ. –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 –ءددب   ددطا اشّ –أّدد٘اا اىَجددبّٜ ٍددِ حٞددش ) اىزصددٌَٞ  -6
 اىَسز٘ٙ (

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَقٍ٘دددبد ٗاىَز يجدددبد اى٘اجدددت ر٘افطٕدددب فدددٜ اىَسدددنِ  -3 
  اىَضبىٜ.

 

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَال ٍدددخ اى٘ظٞفٞدددخ ٗظٞفدددخ اىَسدددنِ فدددٜ حٞدددبح اشّسدددبُ.  -4
 ىيَسنِ.

 د/ إنجي سعيذ                    6

ٍدددخ اىفسدددٞ٘ى٘جٞخ  اىَنّ٘دددخ ٍدددِ اىَ٘قدددع عْب دددط اىَال  -5 
 األضجٍّ٘٘ٞنس –األّء خ   –اىَْبخ  –اىَبزٛ 

 د/ إنجي سعيذ                    6

عْب ددط اىَال ٍددخ اىسددٞن٘ى٘جٞخ ىيَسددنِ ٍددِ ) ٍز يجددبد  -6
 –ّفسدددددٞخ ٗاجزَبعٞدددددخ( االرصدددددبه ٗاىعالقدددددبد االجزَبعٞدددددخ 

 األٍِ ٗاألٍبُ (. –اىرص٘ ٞخ 

 ذ                د/ إنجي سعي       6

 –عْب دددط اىَال ٍدددخ اىصدددحٞخ ىيَسدددنِ ٍدددِ ) االظزحدددبً  -2
اىزيددددددد٘س  –اىض٘ضدددددددب   –ريددددددد٘س اىٖددددددد٘ا   –اىَطافدددددددق 

 اىح٘زاس اىَْعىٞخ(. –اىنٖطٍٗغْب ٞسٜ 

 د/ إنجي سعيذ                    2

          د/ إنجي سعيذ           2 عْب ط اىَسنِ اى٘ظٞفٞخ ٗاىعالقبد اىَزجبزىخ ثْٖٞب. -3 
 د/ إنجي سعيذ                    2 حطمخ اشّسبُ زاذو اىَسنِ ٗاىع٘اٍو اىَؤصطح فٖٞب. -4 

ٍجبزئ ٗاسبسٞبد اىزصدٌَٞ اىدساذيٜ  ٗاىع٘اٍدو اىَدؤصطح  -11 

 عيٞٔ.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 د/ إنجي سعيذ                    2اشضدب ح  –عْب ط اىزصٌَٞ اىدساذيٜ ىيَسدنِ )األىد٘اُ  -11 



 

   األصبس ( –
شددددطٗ   -االصددددبس ٗاىحطمددددخ اىساذيٞدددخ ىيفددددطزاالصدددبس ) -16  

 ق٘اعس ر٘ظٝعٔ(. –اذزٞبضٓ 
 د/ إنجي سعيذ                    2

رددددبثع عْب ددددط اىزصددددٌَٞ اىددددساذيٜ ) اىَدددد٘از اىساذيٞددددخ  -13 
 -األضضدددٞبد( -األسدددقف –)ىيح٘ائط اىَسدددزرسٍخ فدددٜ اشّٖدددب 

  ىزصٌَٞ اىساذيٜ (.ٍنَالد ا

 د/ إنجي سعيذ                    2

 اىَءبمو اىَعَبضٝخ فٜ اىَسنِ.   -14 
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 63 اجَبىٜ اىسبعبد

 سبعخ

 اىسبعبد اىْظطٝخ

 سبعخ 63=  

اىسبعبد اىز جٞقٞخ 

 سبعخ63=

  
% ىَدددب ردددٌ رسضٝسدددٔ  -

ٍدددددددددددِ اىَحزددددددددددد٘ٛ 

 األسبسٜ ىيَقطض

111 % 

ٍسٛ اىزعاً اىقدبئَِٞ  -

ثبىزدددددسضٝس ثَحزددددد٘ٛ 

 اىَقطض 

        <61             61-34                   >35              √ 

ٍدددددددددددسٛ رغ ٞدددددددددددخ  -

االٍزحدددددددددددددددددددددددددددددددبُ 

 ىَ٘ض٘عبد اىَقطض

        <61             61-34                   >35              √ 

أسددددددددبىٞت اىزعيددددددددٌٞ  -

 ٗاىزعيٌ

 اىَحبضطح اىَ ٘ضح. •   

 إسزطارٞجٞخ حو اىَءنالد.  •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىقبئٌ عيٚ اىَءطٗعبد.      •

 اىعصف اىصْٕٜ. •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىزعبّٜٗ •

 إسزطارٞجٞخ اىَْبقءخ ٗحيقبد اىجحش •

 إسزطارٞجٞخ اىجٞبُ اىعَيٜ •

 إسزطارٞجٞبد اىزعيٌ اىصارٜ •

 االمزءبف •

 ىعت األزٗاض •

 عطٗض اىزعيَٞٞخ اى •

 األعَبه اىفصيٞخ )رصمط( :   عَو مزٞجبد اضشبزٝخ

 طٝقددددددددددخ رقددددددددددٌ٘ٝ  -

 اى الة

 √شف٘ٛ         √         ّظطٛ                 

 √عَيٜ         √      أعَبه فصيٞخ            

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح               غٞط ٍز٘افطح√    ٍز٘افطح           اىَطاجع اىعيَٞخ -

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح               غٞط ٍز٘افطح√     ٍز٘افطح            اى٘سبئو اىَعْٞخ-

اىَسددددددددددددددددددددزيعٍبد  -

 ٗاىربٍبد

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح               غٞط ٍز٘افطح√    ٍز٘افطح          

قيووووووووىد إداريووووووووة  -4

   -ية:وتنظيو

 

نتيجووووووووة تقووووووووىين  -5

   -الطبب للوقرر:

  45.33  % 

هقترحات تحسوي   -6

 -الوقرر :

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -13

 إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيٚ األَّب  اىَرزيفخ ىيزقٌ٘ٝ. -14

 ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه. -15

 جٞقٜاّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز  -16

 ظٝبزح عسز اىَسضجبد ٗاألٍبمِ اىَزبحخ ىزسضٝس اىْظطٛ   -12

 ر٘فٞط ٍنبُ ٍْبست ىزرعِٝ أعَبه اى الة السزرساٍٖب فٜ ٍعبضض اىنيٞخ ٗاىجبٍعخ -13



 

هبحظوووووووووووووووووووووات  -7

الوووووووووووووووووووووووووووورا عي  

)إُ الخوووووووووووووووووار يي  

 ٗجسد (

1- 

6- 

3- 

هووا توون تننيوو   هوو   -8

هقترحات التطىير في 

 العام السابق

 َنزجخ .شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىي -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

هووا لوون يووتن تننيوو    -9

)ٍب ٕٜ ه  هقترحات 

 ٗ األسجبة (

إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيدٚ األَّدب  اىَرزيفدخ ىيزقدٌ٘ٝ. ثسدجت عدسً ٗجد٘ز ردسضٝت  -4

 مبفٜ ثبىنيٞخ ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ

سِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه.ٗشىل ثسجت اىر خ اىرَسٞخ ثبىقسٌ اىزٜ ٝزٌ ظٝبزح عسز اىَعٞ -11

ثٖب رعِٞٞ ٍعٞس ٗاحس مو عبً عيٚ أُ ٝنُ٘ ررصص اىَعٞس فٜ اىزغصٝخ ٗاىَالثدس ٗاشزاضح ثبىزجدبزه 

 مو عبً

ظٝبزح عدسز اىَدسضجبد ٗاألٍدبمِ اىَزبحدخ ىزدسضٝس اىْظدطٛ ثسدجت ٍحسٗزٝدخ األٍدبمِ ٗظٝدبزح أعدساز  -11

  الة مو عبً اى

ردد٘فٞط ٍنددبُ ٍْبسددت ىزرددعِٝ أعَددبه ٍءددبضٝع اى ددالة السددزرساٍٖب فددٜ ٍعددبضض اىنيٞددخ ٗاىجبٍعددخ  -16

 ثسجت ٍحسٗزٝخ األٍبمِ اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخ

 -خطة التطىير للوقرر للعام القادم : -11

ٍجددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

 إٍنبّٞبد

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شطا  اىنزت  ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ظٝبزح عسز 

اىَعٞسِٝ 

اىَعِْٞٞ 

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 اىَْعه.

 اىقسٌ اىعيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخ ٍع ثساٝخ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخ

إعساز ثْدل 

أسددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددطض 

ىزدددددددسضٝت 

اى دددددددالة 

عيددددددددددددددٚ 

األَّددددددددب  

اىَرزيفددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝبزح عسز 

اىَسضجبد 

ٗاألٍدددبمِ 

اىَزبحددددددددخ 

ىزددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 عَٞس اىنيٞخ  فٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىينيٞخ 

 

 :    /    /أسزبش ٍْسق اىَبزح:   ز/ إّجٜ سعٞس اى ٘ذٜ         اىز٘قٞع :             اىزبضٝد 

 ضئٞس اىقسٌ:   أ.ز/ سعٞس ٍْبا             اىز٘قٞع :             اىزبضٝد :    /    /     

                                              

 



 

 تقرير هقرر دراسي

 قتصاد الونزليقسن:األ

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 6114/6161 رأصٞش ٗرْسٞق ٍْعه اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

 ( 6( عَيٜ )6( ٗحسح  ّظطٛ ) 14)  عسز اى٘حساد / اىسبعبد اىَعزَسح 4

 سٌثَعطفخ ٍجيس اىق  اىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ االٍزحبّبد 5

 غٞط ٍز٘فط    √ ٍز٘فط                   ّظبً اىَطاجعخ اىربضجٞخ ىالٍزحبُ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

عدددددددددسز اى دددددددددالة  -

 اىَيزحقِٞ ثبىَقطض

 663       

عددسز اى ددالة اىددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 662       

 %   43.51ّجبح :   ّسجخ    ّزٞجخ االٍزحبُ  -

 % 1.44ضس٘ة :  ّسجخ 

   ضس٘ة        4ّجبح            663            

اىْسددددجخ اىَئ٘ٝددددخ %  -

ىيْددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددب 

ىيزقددسٝطاد اىحب دديِٞ 

 عيٞٔ

 

 

    جٞس جسا                        ٍَزبظ               

    ٍقج٘ه                                        جٞس          

       

  ضعٞف جسا                                  ضعٞف               

   

   عصض                           غٞبة                   

      

 -تذريس الوقرر : – 2

اىَ٘ضددد٘عبد اىزدددٜ  -

 رٌ رسضٝسٖب

  

 عذد    تذريسها فعلياالوىضىعات التي تن 

 الساعات

 إسن الوحاضر  

 ٗظٞفزٔ. –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2
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 -انجبنغٍٛٛ-انًشاْمٍٛ-يٍ )األؽفبل

 انشٚبػٍٛٛ( .

 انسًُخ ٔانطشق انخبؽئّ نهزخهض يٍ -13

 انٕصٌ انضائذ ثبنجسى ٔرأثٛشْب انؼبس ػهٗ

 فشاد .طذخ األ

 انُذبفخ انًشػٛخ ٔإَٔاػٓب ٔكٛفٛخ انزغهت -14

 ػهٛٓب .

 % رى رذسٚس100ّ % يب رى رذسٚسّ يٍ انًذزٕ٘ األسبسٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕ٘ انًمشس -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕػٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 رذسٚت ػًهٙ)√(يذبػشاد َظشٚخ        )√( أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فظهٛخ)√( ( دساسخ دبنخ               )√

 ػظف رُْٗ√ 

انزذسٚت ػهٗ رظًٛى   -األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

ٔرخطٛؾ ٔججبد غزائٛخ نهشخض انؼبدٖ ٔاالشخبص 

 ثبنُذبفخ ٔانسًُخ.انًظبثٍٛ 

انزطشق انٗ انزخطٛؾ نجؼغ االػًبس انًخزهفخ فٗ  -

 انؼًش .

 دساسخ ثذثٛخ . -

 ( شفٕ٘ -َظش٘             ))√(  ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 ػًهٙ)√( أػًبل فظهٛخ     )√( 

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذسٚس : -3

ذذٔدح  )   ( غٛش يزٕافشح ثذسجخ ي)√ ( )   ( يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح

يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش )√( )( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح

يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش )√( )( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 يزٕافشح

 الٕٚجذ -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %79.9 -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

ٔجٕد َذ ٔأجٓضِ انكزشَٔٛخ دزٗ ٚزثُٗ نهطالة  -1 -رذسٍٛ انًمشس :يمزشدبد  -6

 انذخٕل ػهّٛ ٔػًم انجشايج انغزائٛخ ثسٕٓنخ .

 صٚبدح يسبدخ انزؼهى انزارٗ . -2

 صٚبدح اػذاد انكزت انؼهًٛخ ثبنًكزجّ .-3

اَزذاة أػذاد اكزش نزذسٚس انًٕاد انزطجٛمّٛ ثششؽ  -4

 ٚكَٕٕا يزًٛضٍٚٛ .

كبفٛخ نزذسٚس انًٕاد انُظشٚخ ثشكم   رٕافش ايبكٍ -5

 ٚسزٕػت كم اػذاد انطالة

 رٕافش يؼبيم رغزٚخ ركفٗ اػذاد انطالة . -6

رٕافش ايبكٍ نذفظ انٕسبئم انزؼهًٛٛخ ٔاالَشطّ  -7
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 انخبطّ ثبنطالة .

 ال ٕٚجذ يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

 صٚبدح َسجخ انزؼهى انزارٗ نهطالة - بو انسبثكيب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش فٙ انؼ -8

ػذو رٕاجذ َذ ٔاجٓضح كًجٕٛرش نسٕٓنخ ػًم  - يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب ْٙ ٔ األسجبة ( -9

 ثشايج انزخطٛؾ .

ػذو رٕافش أدٔاد ثذسجخ كبيهخ ثبنًؼبيم نؼذو  -

 رٕاجذ ايكبَٛبد ثبنكهّٛ .

َٛبد ػذو رٕافش أٖ شئ يًب ركش سبثمب نمهخ ايكب -

 انكهٛخ .

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

ٔجٕد َذ ٔأجٓضِ انكزشَٔٛخ  - رذسٍٛ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

دزٗ ٚزثُٗ نهطالة انذخٕل ػهّٛ 

 ٔػًم انجشايج انغزائٛخ ثسٕٓنخ .

 ٗ .صٚبدح يسبدخ انزؼهى انزار -2

صٚبدح اػذاد انكزت انؼهًٛخ -3

 ثبنًكزجّ .

اَزذاة أػذاد اكزش نزذسٚس  -4

انًٕاد انزطجٛمّٛ ثششؽ ٚكَٕٕا 

 يزًٛضٍٚٛ .

رٕافش ايبكٍ  كبفٛخ نزذسٚس  -5

انًٕاد انُظشٚخ ثشكم ٚسزٕػت 

 كم اػذاد انطالة

رٕافش يؼبيم رغزٚخ ركفٗ  -6

 اػذاد انطالة .

 انمسى -اداسح انكهٛخ  سُخ دساسٛخ

 

اسزخذاو انذبست االنٗ 

 فٗ انؼًم

 رٕافش أجٓضح انذبسٕة .

 رٕافش انُذ .

رٕافش يؼبيم السزخذاو انذبسٕة 

. 

 اداسح انكهٛخ لجم ثذاٚخ انفظم انذسسٗ

 

أ.و.د/صُٚت طالح           سئٛس يجهس انمسى:ا.د/سؼٛذ  يذٚش انجشَبيج :       اسى يُسك انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ

 بعيُ

 2017-2016انزٕلٛغ :                                              انزبسٚخ :    /    /
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 مشٚش يمشس دساسٙر

2017-2018 

 لسى / االلزظبد انًُضنٗ

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 HE18رخطٛؾ ٔاػذاد ٔججبد/ اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االؽؼًخ انزخظض/ 2

 انثبَٛخ شلخ /انف 3

 ( ػًه4ٙ)  -( َظش٘ 2( ٔدذِ: )14) ػذد انٕدذاد / 4

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد 5

 غٛش يزٕفش√ ( )    ( يزٕفش    )   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ 6

 دكزٕس انًبدح نهزذسٚس انُظشٖ . - ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 ٍٛ يسبػذٍٚ نزذسٚس انؼًهٗ .يؼٛذٍٚ أٔ يذسس3

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلدظبئٛبد : – 1

 317 ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

 312 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 %6.1ػذد انشاست   -% 93.86انُبجخ  َزٛجخ االيزذبٌ -

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ ؽجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبطهٍٛ ػهٛٓب

 %( جٛذ جذا57,73%( يًزبص   ) 17,35)

 %( يمجٕل2,21%(جٛذ      )21,14)

 -رذسٚس انًمشس : – 2

 يفٕٓو انزخطٛؾ انغزائٗ ٔأًْٛزّ نهًُٕ -1 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انمٕيٗ.

 أسس رخطٛؾ ٔششٔؽ رذؼٛش انٕججبد -2

 انغزائٛخ.

 انٓشو انغزائٗ َٔظبو لٕائى ثذائم األؽؼًخ. -3

 م انزٗ رؤثش ػهٗ انزخطٛؾ انغزائٗانؼٕاي - 4

 انؼهًٗ نهشؼٕة.

 انزخطٛؾ نٕػغ يٛضاَٛخ انطؼبو ٔفمب -5

 نهؼٕايم انثمبفٛخ ٔانجٛئٛخ ٔاالجزًبػٛخ

 ٔااللزظبدٚخ ٔانظذٛخ.

 فٕائذ انزخطٛؾ انغزائٗ انجٛذ نهٕججبد -6

 انٕٛيٛخ.

 إسشبدنذ غزائٛخ نهزمهٛم يٍ األيشاع -7

 انغزائٗ. انًضيُخ انًشرجطخ ثسٕء انزخطٛؾ

 انزخطٛؾ ٔاػذاد انٕججبد  نًشادم انذٛبح -8

 انًخزهفخ .

 يمزشدبد انزخطٛؾ انغزائٗ انؼهًٗ نهشؼٕة. -9

 انؼبداد ٔانًؼزمذاد انغزائٛخ انخبؽئخ -10

 ٔاػشاسْب.

 ؽشق دسبة االدزٛبجبد ٔانؼُبطش -11

 انغزائٛخ نألفشاد .

 يؼشفخ االدزٛبجبد ٔانؼُبطش انغزائٛخ نكم -12



 
 
 
 

 
 

5 

 -انجبنغٍٛٛ-انًشاْمٍٛ-ؽفبليٍ )األ

 انشٚبػٍٛٛ( .

 انسًُخ ٔانطشق انخبؽئّ نهزخهض يٍ -13

 انٕصٌ انضائذ ثبنجسى ٔرأثٛشْب انؼبس ػهٗ

 طذخ األفشاد .

 انُذبفخ انًشػٛخ ٔإَٔاػٓب ٔكٛفٛخ انزغهت -14

 ػهٛٓب .

 % رى رذسٚس100ّ % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًذزٕ٘ األسبسٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  بئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕ٘ انًمشسيذ٘ انزضاو انم -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕػٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 رذسٚت ػًهٙ)√(يذبػشاد َظشٚخ        )√( أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فظهٛخ)√( دساسخ دبنخ               )√

 ػظف رُْٗ√ 

انزذسٚت ػهٗ رظًٛى ٔرخطٛؾ   -األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

ٔججبد غزائٛخ نهشخض انؼبدٖ ٔاالشخبص انًظبثٍٛ ثبنُذبفخ 

 ٔانسًُخ.

 انزطشق انٗ انزخطٛؾ نجؼغ االػًبس انًخزهفخ فٗ انؼًش . -

 دساسخ ثذثٛخ . -

 َظش٘)√(  ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 ػًهٙ)√(      أػًبل فظهٛخ)√( 

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذسٚس : -3

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  )   ( غٛش يزٕافشح)√ ( )   ( يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 ) ( غٛش يزٕافشحيزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  )√( )( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 الٕٚجذ -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %86.32 -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

ٔجٕد َذ ٔأجٓضِ انكزشَٔٛخ دزٗ ٚزثُٗ نهطالة انذخٕل  -1 -يمزشدبد رذسٍٛ انًمشس : -6

 ػهّٛ ٔػًم انجشايج انغزائٛخ ثسٕٓنخ .

 صٚبدح يسبدخ انزؼهى انزارٗ . -2

 انؼهًٛخ ثبنًكزجّ .صٚبدح اػذاد انكزت -3

اَزذاة أػذاد اكزش نزذسٚس انًٕاد انزطجٛمّٛ ثششؽ ٚكَٕٕا  -4

 يزًٛضٍٚٛ .

رٕافش ايبكٍ  كبفٛخ نزذسٚس انًٕاد انُظشٚخ ثشكم ٚسزٕػت  -5

 كم اػذاد انطالة

 رٕافش يؼبيم رغزٚخ ركفٗ اػذاد انطالة . -6

رٕافش ايبكٍ نذفظ انٕسبئم انزؼهًٛٛخ ٔاالَشطّ انخبطّ  -7

 نطالة .ثب

 ال ٕٚجذ يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثك

 صٚبدح َسجخ انزؼهى انزارٗ نهطالة -
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يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب ْٙ ٔ األسجبة  -9

) 

ػذو رٕاجذ َذ ٔاجٓضح كًجٕٛرش نسٕٓنخ ػًم ثشايج  -

 انزخطٛؾ .

ذو رٕافش أدٔاد ثذسجخ كبيهخ ثبنًؼبيم نؼذو رٕاجذ ػ -

 ايكبَٛبد ثبنكهّٛ .

ػذو رٕافش أٖ شئ يًب ركش سبثمب نمهخ ايكبَٛبد انكهٛخ  -

. 

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 رذسٍٛ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

 

 

ٕد َذ ٔأجٓضِ ٔج 1-

انكزشَٔٛخ دزٗ ٚزثُٗ 

نهطالة انذخٕل ػهّٛ 

ٔػًم انجشايج انغزائٛخ 

 . ثسٕٓنخ

صٚبدح يسبدخ انزؼهى  -2

 انزارٗ .

صٚبدح اػذاد انكزت -3

 انؼهًٛخ ثبنًكزجّ .

اَزذاة أػذاد اكزش  -4

نزذسٚس انًٕاد انزطجٛمّٛ 

ثششؽ ٚكَٕٕا يزًٛضٍٚٛ 

. 

رٕافش ايبكٍ  كبفٛخ  -5

انُظشٚخ  نزذسٚس انًٕاد

ثشكم ٚسزٕػت كم 

 اػذاد انطالة

رٕافش يؼبيم رغزٚخ  -6

ركفٗ اػذاد انطالة .

سُخ دساسٛخ 

 –اداسح انكهٛخ  

 انمسى

 اداسح انكهٛخ -انمسى 

اسزخذاو انذبست االنٗ 

رٕافش  فٗ انؼًم 

 .أجٓضح انذبسٕة .

 رٕافش انُذ .

 رٕافش اجٓضح دبسٕة .

رٕافش يؼبيم السزخذاو 

 انذبسٕة .

 اداسح انكهٛخ اٚخ انفظم انذسسٗلجم ثذ

 

يذٚش انجشَبيج : أ.و.د/صُٚت طالح           سئٛس يجهس انمسى:ا.د/سؼٛذ         اسى يُسك انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ

 يُبع

 2018-2017انزٕلٛغ :                                              انزبسٚخ :    /    /
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 مشٚش يمشس دساسٙر

2018-2019 

 

 لسى : االلزظبد انًُضنٗ

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 HE18رخطٛؾ ٔاػذاد ٔججبد/ اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االؽؼًخ انزخظض/ 2

 انثبَٛخ انفشلخ / 3

 ( ػًه4ٙ)  -( َظش٘ 2ٔدذح : ) )14) ػذد انٕدذاد / 4

 نجُخ ثالثٛخ يزذبَبدانُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ اال 5

 غٛش يزٕفش)√ ( )    ( يزٕفش     َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ 6

 دكزٕس انًبدح نهزذسٚس انُظشٖ . - ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

يؼٛذٍٚ  أٔ يذسسٍٛ يسبػذٍٚ نزذسٚس انؼًهٗ 3

. 

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلدظبئٛبد : – 1

 353 مشسػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنً -

 345 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

%          ػذد انشاست       97,97  -(  338ػذد انُبجخ  ) َزٛجخ االيزذبٌ -

(7      )-  2,03     % 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ ؽجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبطهٍٛ ػهٛٓب

 %( جٛذ جذا60,28)  - 208-%( يًزبص13,33)-46

 %( يمجٕل4,05)   - 14 -ذ%(ج20,57ٛ)-71

 -رذسٚس انًمشس : – 2

 يفٕٓو انزخطٛؾ انغزائٗ ٔأًْٛزّ نهًُٕ -1 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انمٕيٗ.

 أسس رخطٛؾ ٔششٔؽ رذؼٛش انٕججبد -2

 انغزائٛخ.

 انٓشو انغزائٗ َٔظبو لٕائى ثذائم األؽؼًخ. -3

 انؼٕايم انزٗ رؤثش ػهٗ انزخطٛؾ انغزائٗ - 4

 نهشؼٕة. انؼهًٗ

 انزخطٛؾ نٕػغ يٛضاَٛخ انطؼبو ٔفمب -5

 نهؼٕايم انثمبفٛخ ٔانجٛئٛخ ٔاالجزًبػٛخ

 ٔااللزظبدٚخ ٔانظذٛخ.

 فٕائذ انزخطٛؾ انغزائٗ انجٛذ نهٕججبد -6

 انٕٛيٛخ.

 إسشبدنذ غزائٛخ نهزمهٛم يٍ األيشاع -7

 انًضيُخ انًشرجطخ ثسٕء انزخطٛؾ انغزائٗ.

 ًشادم انذٛبحانزخطٛؾ ٔاػذاد انٕججبد  ن -8

 انًخزهفخ .

 يمزشدبد انزخطٛؾ انغزائٗ انؼهًٗ نهشؼٕة. -9

 انؼبداد ٔانًؼزمذاد انغزائٛخ انخبؽئخ -10

 ٔاػشاسْب.
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 ؽشق دسبة االدزٛبجبد ٔانؼُبطش -11

 انغزائٛخ نألفشاد .

 يؼشفخ االدزٛبجبد ٔانؼُبطش انغزائٛخ نكم -12

 -انجبنغٍٛٛ-انًشاْمٍٛ-يٍ )األؽفبل

 انشٚبػٍٛٛ( .

 انسًُخ ٔانطشق انخبؽئّ نهزخهض يٍ -13

 انٕصٌ انضائذ ثبنجسى ٔرأثٛشْب انؼبس ػهٗ

 طذخ األفشاد .

 انُذبفخ انًشػٛخ ٔإَٔاػٓب ٔكٛفٛخ انزغهت -14

 ػهٛٓب .

 % رى رذسٚس100ّ % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًذزٕ٘ األسبسٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕ٘ انًمشس -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕػٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 رذسٚت ػًهٙ)√(يذبػشاد َظشٚخ        )√( أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فظهٛخ)√( دساسخ دبنخ              )√( 

 ػظف رُْٗ√ 

انزذسٚت ػهٗ رظًٛى ٔرخطٛؾ   -خ )رزكش( : األػًبل انفظهٛ

ٔججبد غزائٛخ نهشخض انؼبدٖ ٔاالشخبص انًظبثٍٛ ثبنُذبفخ 

 ٔانسًُخ.

 انزطشق انٗ انزخطٛؾ نجؼغ االػًبس انًخزهفخ فٗ انؼًش . -

 دساسخ ثذثٛخ . -

 َظش٘)√(  ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 ػًهٙ)√( أػًبل فظهٛخ     )√( 

 -ذسٚس :اإليكبَبد انًزبدخ نهز -3

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√ ( ) ( يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 - -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %89.98 -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

ٔجٕد َذ ٔأجٓضِ انكزشَٔٛخ دزٗ ٚزثُٗ نهطالة انذخٕل  -1 -يمزشدبد رذسٍٛ انًمشس : -6

 ػهّٛ ٔػًم انجشايج انغزائٛخ ثسٕٓنخ .

 صٚبدح يسبدخ انزؼهى انزارٗ . -2

 صٚبدح اػذاد انكزت انؼهًٛخ ثبنًكزجّ .-3

نًٕاد انزطجٛمّٛ ثششؽ ٚكَٕٕا اَزذاة أػذاد اكزش نزذسٚس ا -4

 يزًٛضٍٚٛ .

رٕافش ايبكٍ  كبفٛخ نزذسٚس انًٕاد انُظشٚخ ثشكم ٚسزٕػت  -5

 كم اػذاد انطالة

 رٕافش يؼبيم رغزٚخ ركفٗ اػذاد انطالة . -6

رٕافش ايبكٍ نذفظ انٕسبئم انزؼهًٛٛخ ٔاالَشطّ انخبطّ  -7

 ثبنطالة .
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  ( يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثك

 صٚبدح يسبدخ انزؼهى انزارٗ ػٍ ؽشٚك االكثبس يٍ االؽالع

 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب ْٙ ٔ األسجبة  -9

) 

ػذو رٕافش األدٔاد ثذسجخ أكجش ثبنًؼبيم نًذذٔدٚخ  -1

 ايكبَٛبد انكهٛخ

ٚزثُٗ نهطالة  ػذو ٔجٕد َذ ٔأجٓضِ انكزشَٔٛخ دزٗ -2

انذخٕل ػهّٛ ٔػًم انجشايج انغزائٛخ ثسٕٓنخ 

 نًذذٔدٚخ ايكبَٛبد انكهٛخ.

 ػذو رٕافش كم يب سجك اليكبَٛبد انكهٛخ انًذذٔدِ . -3

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 رذسٍٛ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

 ثبنُسجخ نًجبل انزخظض

ٔجٕد َذ ٔأجٓضِ  1

انكزشَٔٛخ دزٗ ٚزثُٗ 

نهطالة انذخٕل ػهّٛ 

ٔػًم انجشايج انغزائٛخ 

 ثسٕٓنخ .

صٚبدح يسبدخ انزؼهى  -2

 انزارٗ .

صٚبدح اػذاد انكزت -3

 انؼهًٛخ ثبنًكزجّ .

اَزذاة أػذاد اكزش  -4

نزذسٚس انًٕاد انزطجٛمّٛ 

ثششؽ ٚكَٕٕا يزًٛضٍٚٛ 

. 

ايبكٍ  كبفٛخ رٕافش  -5

نزذسٚس انًٕاد انُظشٚخ 

ثشكم ٚسزٕػت كم 

 اػذاد انطالة

رٕافش يؼبيم رغزٚخ  -6

 ركفٗ اػذاد انطالة .

 انمسى -اداسح انكهٛخ سُخ دساسٛخ

 سئٛس يجهس انمسى:ا.د/سؼٛذ يُبع       ش انجشَبيج : أ.و.د/صُٚت طالح اسى يُسك انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ        يذٚ

 

 2019-2018انزٕلٛغ :                                              انزبسٚخ :    /    /

 

 2018/6/24رى اإلػزًبد ثًجهس انكهٛخ ثزبسٚخ: 
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 تقرير مقرر دراسي 
2019-2020 

 انًُٕفٛخ: جبيؼخ  

 كهٛخ  : انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لسى : االلزظبد انًُضنٗ

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 HE18/رخطٛؾ ٔاػذاد ٔججبد /ٔسيضِ انكٕدٖ اسى انًمشس 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االؽؼًخ انزخظض/ 2

 انثبَٛخ انفشلخ / 3

 ( ػًه4ٙ)  -َظش٘ ( 2ٔدذح : ) )14) ػذد انٕدذاد / 4

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد 5

 ( غٛش يزٕفش √)    ( يزٕفش    ) َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ 6

 انًبدح نهزذسٚس انُظشٖ . أسزبر - ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

نزذسٚس انؼًهٗ  ٍٚيسبػذ ٍٛأٔ يذسس ٍٚ يؼٛذ 3

. 

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلدظبئٛبد : – 1

 267 ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

 266 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 %        98.5   -   262جخ  انُب ػذد َزٛجخ االيزذبٌ -

 % 1.5  -     4 شاستانػذد   

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ ؽجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبطهٍٛ ػهٛٓب

 جٛذ جذا            يًزبص

 يمجٕل              جٛذ

 -رذسٚس انًمشس : – 2

 يفٕٓو انزخطٛؾ انغزائٗ ٔأًْٛزّ نهًُٕ -1 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 يٗ.انمٕ

 أسس رخطٛؾ ٔششٔؽ رذؼٛش انٕججبد -2

 انغزائٛخ.

 انٓشو انغزائٗ َٔظبو لٕائى ثذائم األؽؼًخ. -3

 انؼٕايم انزٗ رؤثش ػهٗ انزخطٛؾ انغزائٗ - 4

 انؼهًٗ نهشؼٕة.

 انزخطٛؾ نٕػغ يٛضاَٛخ انطؼبو ٔفمب -5

 نهؼٕايم انثمبفٛخ ٔانجٛئٛخ ٔاالجزًبػٛخ

 ٔااللزظبدٚخ ٔانظذٛخ.

 طٛؾ انغزائٗ انجٛذ نهٕججبدفٕائذ انزخ -6

 انٕٛيٛخ.

 إسشبدنذ غزائٛخ نهزمهٛم يٍ األيشاع -7

 انًضيُخ انًشرجطخ ثسٕء انزخطٛؾ انغزائٗ.
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 انزخطٛؾ ٔاػذاد انٕججبد  نًشادم انذٛبح -8

 انًخزهفخ .

 يمزشدبد انزخطٛؾ انغزائٗ انؼهًٗ نهشؼٕة. -9

 انؼبداد ٔانًؼزمذاد انغزائٛخ انخبؽئخ -10

 ٔاػشاسْب.

 ؽشق دسبة االدزٛبجبد ٔانؼُبطش -11

 انغزائٛخ نألفشاد .

 يؼشفخ االدزٛبجبد ٔانؼُبطش انغزائٛخ نكم -12

 -انجبنغٍٛٛ-انًشاْمٍٛ-يٍ )األؽفبل

 انشٚبػٍٛٛ( .

 انسًُخ ٔانطشق انخبؽئّ نهزخهض يٍ -13

 انٕصٌ انضائذ ثبنجسى ٔرأثٛشْب انؼبس ػهٗ

 طذخ األفشاد .

 ب ٔكٛفٛخ انزغهتانُذبفخ انًشػٛخ ٔإَٔاػٓ -14

 ػهٛٓب .

 % رى رذسٚس100ّ % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًذزٕ٘ األسبسٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕ٘ انًمشس -

(√ > )85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕػٕػبد انًمشس -

(√> )85 

يؼًهٗ ٔأٌٔ  (رذسٚت ػًهٙ√(يذبػشاد َظشٚخ        )√) أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 الٍٚ

 ٔٚجكس.-ٔارس أة-يذبػشاد ٔيُبلشبد أٌٔ الٍٚ( √) 

انزذسٚت ػهٗ رظًٛى ٔرخطٛؾ   -األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

ٔججبد غزائٛخ نهشخض انؼبدٖ ٔاالشخبص انًظبثٍٛ ثبنُذبفخ 

 ٔانسًُخ.

 هخ األٌٔ الٍٚ.األسئ (√)

 أثذبس أٌٔ الٍٚ(√)  ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 ( أػًبل فظهٛخ     √)

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذسٚس : -3

 ( يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح √) ( يزٕافشح ) انًشاجغ انؼهًٛخ -

 ( يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح√)( يزٕافشح ) انٕسبئم انًؼُٛخ-

 ( يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح√)( يزٕافشح ) انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 - -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

دٔساد رذسٚجٛخ نهطالة نًؼشفخ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انزكُٕنٕجٛب -1 -يمزشدبد رذسٍٛ انًمشس : -6

 أٌٔ الٍٚ يغ األسبرزح .انذذٚثخ دزٗ ٚسٓم ػهٛٓى انزٕاطم 

  يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثك

  ػٍ ؽشٚك االكثبس يٍ االؽالع. انزارٗ انزؼهى يسبدخ صٚبدح-1

اَزذاة أػذاد اكزش نزذسٚس انًٕاد انزطجٛمّٛ ثششؽ ٚكَٕٕا  -2

 يزًٛضٍٚٛ .

 



 
 
 
 

 
 

12 

 

ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب ْٙ ٔ األسجبة يب نى  -9

) 

نًذذٔدٚخ  ثبنًؼبيم أكجش ثذسجخ األدٔاد رٕافشػذو -1

 ايكبَٛبد انكهٛخ.

 نهطالة ٚزثُٗ دزٗ انكزشَٔٛخ ٔأجٓضِ َذ ٔجٕدػذو -2

 نًذذٔدٚخ ثسٕٓنخ انغزائٛخ انجشايج ٔػًم ػهّٛ انذخٕل

ايبكٍ نذفظ ػذو ٔجٕد  -3-رٕافش  -. انكهٛخ ايكبَٛبد

 ٕسبئم انزؼهًٛٛخ ٔاالَشطّ انخبطّ ثبنطالة .ان

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

رذسٍٛ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

 ثبنُسجخ نًجبل انزخظض

 شجكخ االَزشَذ ٔجٕد 1

 دزٗ انكزشَٔٛخ ٔأجٓضِ

 انذخٕل نهطالة ٚزثُٗ

 انجشايج ٔػًم ّػهٛ

 . ثسٕٓنخ انغزائٛخ

 انكزت اػذاد صٚبدح-2

 . ثبنًكزجّ انؼهًٛخ

 اكزش أػذاد اَزذاة -4

 انزطجٛمّٛ انًٕاد نزذسٚس

 يزًٛضٍٚٛ ٚكَٕٕا ثششؽ

. 

 

 انمسى -اداسح انكهٛخ سُخ دساسٛخ

    طالح صُٚت /د.و.أ:  انجشَبيج يذٚش        دمحمػهٗ اثشاْٛى يُٗ/ د.أ:  انًبدح يُسك اسى

       

 يُبع سؼٛذ /د.أ :انمسى يجهس سئٛس  

 

 2019-2020:    /    انزبسٚخ:                                               انزٕلٛغ
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 حقزيز هقزر دراسي

6106-6107 

 : االلزظبد انًُضنٗ قسن

 -هعلىهبث أسبسيت : –أ 

 HE15رغزٚخ اَغبٌ /  اسن الوقزر ورهزٍ الكىدي/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ الخخصص/ 2

 انثبَٛخ الفزقت /  3

 ) (ػًهٙ  -( َظش٘ 2ٔدذح : ) )14) عذد الىحذاث /  4

       االهخحبًبثالٌظبم الوخبع الخخيبر لجٌت  5

 غٛش يزٕفش)√ ( )    ( يزٕفش     ًظبم الوزاجعت الخبرجيت لالهخحبى 6

 دكزٕس انًبدح نهزذسٚظ انُظشٖ . - عذد القبئويي ببلخذريس 7

 -هعلىهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

  ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

  ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ  -

 ساعت     -انُبجخ %     63.12 َزٛجخ االيزذبٌ  -

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبطهٍٛ ػهٛٓب

 %جٛذ جذا –%يًزبص

 % يمجٕل                  -جٛذ -%

 -حذريس الوقزر : – 6

 أًّْٛ ػهى انزغزٚخ ٔػاللزٓب ثبنظذخ. -1 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -

 دٔسانشلبثخ ػهٗ األغزٚخ  -عاليخ انغزاء ٔجٕدرّ -2

 عٕء انزغزٚخ ٔأعجبثٓب ٔانٕلبٚخ يُٓب.

 انذٌْٕ(. -انجشٔرُٛبد -يكَٕبد انغزاء ) انكشثْٕٛذساد -3

 انؼُبطش انًؼذَٛخ(. –يكَٕبد انغزاء) انفٛزبيُٛبد -4

 انزًثٛم انغزائٗ. -االيزظبص -انٓضى
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 انطبلخ انغزائٛخ ٔطشق لٛبعٓب.-5

 انزًثٛم انغزائٗ.  -االيزظبص -انٓضى -6

 فٕائذْب.  –يفٕٓيٓب  -اانزغزٚخ انًثهٗ-7

انُظبو انغزائٗ األيثم إلَمبص انٕصٌ ٔ أغزٚخ انذت -8

 ٔانغؼبدح  ٔانخظٕثخ ٔانذًم.

 انزغزٚخ انًثبنٛخ ألطفبل انًذاسط.-9

 أغزٚخ االيزذبَبد ٔاألٚبو انظؼجخ.  -10

 انزغزٚخ انًجزًؼٛخ .-11

 شح انؼٕص انزغزٖٔ ٔدٔس اخزظبطٗ انزغزٚخ .دائ-12

 إػذاد ثشايج رغزٔٚخ نهًجزًغ.-13

 رشخٛض انًجزًغ ٔانجٓبد انزٗ رمذو خذيبد.  -14

 % رى رذسٚغ100ّ                    % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕ٘ األعبعٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕ٘ انًمشس  -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 يذبضشاد َظشٚخ        )(رذسٚت ػًهٙ)√( أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فظهٛخ)√( )( دساعخ دبنخ              

 ػظف رُْٗ√ 

   -األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

 ػظف رُْٗ√ 

 يُبلشبد√

 َظش٘             )( شفٕ٘)√(  طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ     )( ػًهٙ)√( 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√ ( ) ( يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -
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 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( يزٕافشح )(  انٕعبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

 -                          -قيىد إداريت وحٌظيويت: -4

 %81.17  -ًخيجت حقىين الطالة للوقزر: -5

 جضء ثغٛظ يٍ انًُٓج ثبنهغخ االجُجٛخ رذسٚظ -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

 ششاء يشاجغ دذٚثخ نهًكزجخ . -2

صٚبدح ػذد انًذسجبد ٔاأليبكٍ انًزبدخ نزذسٚظ  -3

 انُظش٘ .  

                      )إٌ ٔجذد (هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطىيز في العبم  -8

 السببق

 نهطالةانزؼهى انزارٗ  -1

 يشبسكخ انطالة فٗ رذسٚظ جضء يٍ انًمشس -2

)يب ْٙ ٔ األعجبة هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث  -9

) 

رذسٚظ جضء ثغٛظ يٍ انًُٓج ثبنهغخ االجُجٛخ نؼذو  -1

 رٕاجذْب ثبالئذّ

 ػذو ششاء كزت ثبنمذس انكبفٗ نمهخ انًٕاسد انًبدٚخ . -2

انًكبٌ ػذو صٚبدح االيبكٍ نزذسٚظ انُظشٖ نًذذٔدٚخ  -3

 ٔكثشح ػذد انطالة انجذد.

 -خطت الخطىيز للوقزر للعبم القبدم : -01

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش 

 كثشح االطالع- ػًم يششٔع ثذثٗ-

ػًم يغخ خبسجٗ  -

 نهًجزًغ انًذٛظ

اعزًبساد ٔطفّٛ  -

 ثبنذبنخ انغزائٛخ نالفشاد

اداسح  -انًبدح دكزٕس عُخ دساعٛخ

 انطالة -انكهٛخ 

 

  أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ         يذٚش انجشَبيج : أ.و.د/ صُٚت طالح    يذٚش يجهظ انمغى :ا.د/ عؼٛذ يُبع                        اسن هٌسق الوبدة :

   2017-2016/    /    الخبريخ :                                             الخىقيع :
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 حقزيز هقزر دراسي

6107-6108 

 

 االلزظبد انًُضنٗ / قسن

 -هعلىهبث أسبسيت : –أ 

  HE15رغزٚخ اَغبٌ اسن الوقزر ورهزٍ الكىدي/ 0

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ الخخصص/ 6

 انثبَٛخ الفزقت /  3

 (ػًهٙ-( َظش٘)2)-(ٔدذح14) عذد الىحذاث /  4

       االهخحبًبثالٌظبم الوخبع الخخيبر لجٌت  5

 غٛش يزٕفش√ ( )    ( يزٕفش    )   ًظبم الوزاجعت الخبرجيت لالهخحبى 6

 دكزٕس انًبدح  عذد القبئويي ببلخذريس 7

 -هعلىهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 317 عذد الطالة الولخحقيي ببلوقزر -

 315 عذد الطالة الذيي أدوا االهخحبى  -

 %      96.32   -ُبجخ        ان ًخيجت االهخحبى  -

 (  ػذد انشاعت       3) 

الٌسبت الوئىيت % للٌبجحيي طبقب للخقذيزاث  -

 الحبصليي عليهب

 %( جٛذ جذا46837%( يًزبص   ) 8883)

 %( يمجٕل10841%(جٛذ      )33844)

 -حذريس الوقزر : – 6

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -

 

 

 

 أًّْٛ ػهى انزغزٚخ ٔػاللزٓب ثبنظذخ. -1

 دٔسانشلبثخ ػهٗ األغزٚخ  -عاليخ انغزاء ٔجٕدرّ -2

 عٕء انزغزٚخ ٔأعجبثٓب ٔانٕلبٚخ يُٓب.

 انذٌْٕ(. -انجشٔرُٛبد -يكَٕبد انغزاء ) انكشثْٕٛذساد -3
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 انؼُبطش انًؼذَٛخ(. –يكَٕبد انغزاء) انفٛزبيُٛبد -4

 زائٗ.انزًثٛم انغ -االيزظبص -انٓضى

 انطبلخ انغزائٛخ ٔطشق لٛبعٓب.-5

 انزًثٛم انغزائٗ.  -االيزظبص -انٓضى -6

 فٕائذْب.  –يفٕٓيٓب  -اانزغزٚخ انًثهٗ-7

انُظبو انغزائٗ األيثم إلَمبص انٕصٌ ٔ أغزٚخ انذت ٔانغؼبدح  -8

 ٔانخظٕثخ ٔانذًم.

 انزغزٚخ انًثبنٛخ ألطفبل انًذاسط.-9

 انظؼجخ.أغزٚخ االيزذبَبد ٔاألٚبو   -10

 انزغزٚخ انًجزًؼٛخ .-11

 دائشح انؼٕص انزغزٖٔ ٔدٔس اخزظبطٗ انزغزٚخ .-12

 إػذاد ثشايج رغزٔٚخ نهًجزًغ.-13

رشخٛض انًجزًغ ٔانجٓبد انزٗ رمذو خذيبد.  يجبششح -14

 ٔغٛش يجبششح نزغزٚخ انًجزًغ.

 ّ% رى رذسٚغ100             % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕ٘ األعبعٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕ٘ انًمشس  -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 (رذسٚت ػًهٙ يذبضشاد َظشٚخ        ))√( أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فظهٛخ)√( دبنخ              ( دساعخ  )

 األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

 يُبلشبد √

 دساعخ ثذثٛخ √

 أعئهخ √ 
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 طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 

 َظش٘                 )( شفٕ٘)√( 

 أػًبل فظهٛخ         )( ػًهٙ)√( 

 )  ( غٛش يزٕافشح  يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  )√ ( )( يزٕافشح     -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3 

 انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√ (  انٕعبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√ ( ) ( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

 _                                           -قيىد إداريت وحٌظيويت: -4

 %85.16 -ًخيجت حقىين الطالة للوقزر: -5

 رذسٚظ جضء ثغٛظ يٍ انًُٓج ثبنهغخ االجُجٛخ  - -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

 ػًم أَشطخ ثذثٛخ رخذو انًجزًغ -

 صٚبدح اػذاد انكزت  انؼهًٛخ ثبنًكزجخ  -

 صٚبدح أيبكٍ انزذسٚظ -

  )إٌ ٔجذد (هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطىيز في العبم  -8

 السببق

االَشطخ انجذثٛخ انزٗ رشثظ انًبدح انؼهًٛخ ثبنًجزًغ  -

 انًذٛظ

)يب ْٙ ٔ األعجبة هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث  -9

) 

رذسٚظ جضء ثغٛظ يٍ انًُٓج ثبنهغخ االجُجٛخ َظشا  -

 ٕد انزذسٚظ ثبنهغّ االَجهٛضٚخ ثبالئذخنؼذو ٔج

 ػذو صٚبدح انكزت انؼهًٛخ نمهخ انًٕاسد -

 ػذو صٚبدح االيبكٍ نضٚبدح االػذاد انًمجٕنّ يٍ انطالة -

 -خطت الخطىيز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئىل عي الخٌفيذ حىقيج الخطىيز  حىصيف الخطىيز هجبالث الخطىيز 

رذسٚظ جضء  -

ثغٛظ يٍ 

ثبنهغخ  انًُٓج

 االجُجٛخ

 كثشح االطالع 

 

 فظم دساعٗ 

 

 انمغى -دكزٕس انًبدح  - 
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َذٔاد رٕػّٕٚ  -

الظٓبس يذٖ 

اًْٛخ انزغزٚخ 

انغهًّٛ ٔاثشْب 

 ػهٗ انفشد

 

 

نضٚبدح انٕػٗ انغزائٗ 

 نذٖ انطالة 

 

 انفظم انذساعٗ

أػضبء انزذسٚظ 

-انمغى-انًزخظظٍٛ

 اداسح انكهٛخ

 

 

                            أ.و.د/ صُٚت طالح   سئٛظ يجهظ انمغى :ا.د/عؼٛذ يُبع يذٚش انجشَبيج :: أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ     اسن هٌسق الوبدة

  2018-2017/    /    الخبريخ :                                                     الخىقيع :
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 حقزيز هقزر دراسي

6108-6109 

 : االلزظبد انًُضنٗ قسن

 -هعلىهبث أسبسيت : –أ 

 HE15رغزٚخ اَغبٌ /  اسن الوقزر ورهزٍ الكىدي/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ الخخصص/ 2

 انثبَٛخ الفزقت /  3

 ) (ػًهٙ  -( َظش٘ 2ٔدذح : ) )14) عذد الىحذاث /  4

       الٌظبم الوخبع الخخيبر لجٌت االهخحبًبث 5

 غٛش يزٕفش)√ ( )    ( يزٕفش     ًظبم الوزاجعت الخبرجيت لالهخحبى 6

 دكزٕس انًبدح نهزذسٚظ انُظشٖ . - عذد القبئويي ببلخذريس 7

 -هعلىهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 353 ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

 353 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ  -

 %        99872  -( 352)    –ػذد انُبجخ  َزٛجخ االيزذبٌ  -

 8 %         28    -(  1)    –ػذد انشاعت 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبطهٍٛ ػهٛٓب

 %جٛذ جذا 41807–%يًزبص43834

 % يمجٕل                 2854 -جٛذ -10819%

 -حذريس الوقزر : – 6

 أًّْٛ ػهى انزغزٚخ ٔػاللزٓب ثبنظذخ. -1 رذسٚغٓبانًٕضٕػبد انزٙ رى  -

 دٔسانشلبثخ ػهٗ األغزٚخ  -عاليخ انغزاء ٔجٕدرّ -2

 عٕء انزغزٚخ ٔأعجبثٓب ٔانٕلبٚخ يُٓب.

 انذٌْٕ(. -انجشٔرُٛبد -يكَٕبد انغزاء ) انكشثْٕٛذساد -3

 انؼُبطش انًؼذَٛخ(. –يكَٕبد انغزاء) انفٛزبيُٛبد -4

 ٛم انغزائٗ.انزًث -االيزظبص -انٓضى
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 انطبلخ انغزائٛخ ٔطشق لٛبعٓب.-5

 انزًثٛم انغزائٗ.  -االيزظبص -انٓضى -6

 فٕائذْب.  –يفٕٓيٓب  -اانزغزٚخ انًثهٗ-7

انُظبو انغزائٗ األيثم إلَمبص انٕصٌ ٔ أغزٚخ انذت -8

 ٔانغؼبدح  ٔانخظٕثخ ٔانذًم.

 انزغزٚخ انًثبنٛخ ألطفبل انًذاسط.-9

 ٔاألٚبو انظؼجخ.أغزٚخ االيزذبَبد   -10

 انزغزٚخ انًجزًؼٛخ .-11

 دائشح انؼٕص انزغزٖٔ ٔدٔس اخزظبطٗ انزغزٚخ .-12

 إػذاد ثشايج رغزٔٚخ نهًجزًغ.-13

 رشخٛض انًجزًغ ٔانجٓبد انزٗ رمذو خذيبد.  -14

 % رى رذسٚغ100ّ                    % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕ٘ األعبعٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕ٘ انًمشس  -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 يذبضشاد َظشٚخ        )(رذسٚت ػًهٙ)√( أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فظهٛخ)√(             )( دساعخ دبنخ  

 ػظف رُْٗ√ 

   -األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

 ػظف رُْٗ√ 

 يُبلشبد√

 َظش٘             )( شفٕ٘)√(  طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ     )( ػًهٙ)√( 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 ) ( غٛش يزٕافشح  يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح)√ ( ) ( يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -
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 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕعبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

 -                          -قيىد إداريت وحٌظيويت: -4

 %                                   91.26  -ًخيجت حقىين الطالة للوقزر: -5

 رذسٚظ جضء ثغٛظ يٍ انًُٓج ثبنهغخ االجُجٛخ -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6

 ششاء كزت ثأػذاد كبفٛخ ٔدذٚثخ فٗ انزخظض -2

رٕفٛش ايبكٍ رضى اػذاد انطالة انًزضاٚذح اليكبَٛخ  -3

 اػطبء انًذبضشاد ثذسجخ أفضم يًب ْٕ ػهّٛ

 يبكٍ نذفع انٕعبئم انؼهًٛخ ٔأَشطخ انطالةرٕفٛش ا -4

 انزذسٚت ػهٗ انزؼهى انزارٗ نهطالة -5

                      )إٌ ٔجذد (هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطىيز في العبم  -8

 السببق

 انزؼهى انزارٗ نهطالة -1

األعجبة  )يب ْٙ ٔهب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث  -9

) 

رذسٚظ جضء ثغٛظ يٍ انًُٓج ثبنهغخ االجُجٛخ نؼذو  -1

 رٕاجذْب ثبالئذّ

رى رٕفٛش جضء ثغٛظ يٍ انكزت ٔنكٍ نٛظ ثذسجخ  -2

 كبفّٛ

ػذو رٕافش ايبكٍ ثذسجخ كبفٛخ ٔٚشجغ ْزا انٗ  -3

 اعزشارٛجٛخ اداسح انكهٛخ انًذذٔدِ .

 -خطت الخطىيز للوقزر للعبم القبدم : -01

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش 

ػًم يششٔع ثذثٗ يغ -

انطالة ٔرطجٛمّ ػهٗ 

 انًجزًغ انخبسجٗ

 كثشح االطالع-

ػًم يغخ خبسجٗ  -

 نهًجزًغ انًذٛظ

اعزًبساد ٔطفّٛ  -

 ثبنذبنخ انغزائٛخ نالفشاد

اداسح  -دكزٕس انًبدح عُخ دساعٛخ

 انطالة -انكهٛخ 

 

 سئٛظ يجهظ انمغى :ا.د/عؼٛذ يُبع       يذٚش انجشَبيج : أ.و.د/ صُٚت طالح       د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمأ. اسن هٌسق الوبدة :

 2018/6/24رى اإلػزًبد ثًجهظ انكهٛخ ثزبسٚخ: 
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 انزٕلٛغ :                                             

 

 

                                                

 

 يمشس دساعٙرمشٚش 

2019-2020 

 انًُٕفٛخ : جبيؼخ  

 كهٛخ  : انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لغى : االلزظبد انًُضنٗ

 -يؼهٕيبد أعبعٛخ : –أ 

 HE15/  اَغبٌ رغزٚخ /ٔسيضِ انكٕدٖ اعى انًمشس 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ انزخظض/ 2

 انثبَٛخ انفشلخ /  3

 ػًهٙ( )  -َظش٘ ( 2ٔدذح : ) )14) ػذد انٕدذاد /  4

       انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد 5

 غٛش يزٕفش)√ ( )    ( يزٕفش     َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ 6

 انًبدح  . أعزبر - ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ 7

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلدظبئٛبد : – 1

 264 ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

 262 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ  -

  262  – انُبجخ ػذد َزٛجخ االيزذبٌ  -

      2    – انشاعت ػذد
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انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبطهٍٛ ػهٛٓب

 جذا جٛذ% 37.8–يًزبص41.22%

                  يمجٕل% 5.72 – جٛذ-15.26%

 -رذسٚظ انًمشس : – 2

 .ثبنظذخ ٔػاللزٓب انزغزٚخ ػهى أًّْٛ -1 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -

  األغزٚخ ػهٗ دٔسانشلبثخ -ٔجٕدرّ انغزاء عاليخ -2

 .يُٓب ٔانٕلبٚخ ٔأعجبثٓب انزغزٚخ عٕء

 (.انذٌْٕ -انجشٔرُٛبد -انكشثْٕٛذساد)  انغزاء يكَٕبد -3

 (.انًؼذَٛخ انؼُبطش – انفٛزبيُٛبد) انغزاء يكَٕبد-4

 .انغزائٗ انزًثٛم -االيزظبص -انٓضى

 .لٛبعٓب ٔطشق انغزائٛخ انطبلخ-5

 . انغزائٗ انزًثٛم -االيزظبص -انٓضى -6

 . فٕائذْب – يفٕٓيٓب -انًثهٗ اانزغزٚخ-7

 انذت أغزٚخ ٔ انٕصٌ إلَمبص األيثم انغزائٗ انُظبو-8

 .ٔانذًم ٔانخظٕثخ  ٔانغؼبدح

 .انًذاسط ألطفبل انًثبنٛخ انزغزٚخ-9

 .انظؼجخ ٔاألٚبو االيزذبَبد أغزٚخ  -10

 . انًجزًؼٛخ انزغزٚخ-11

 . انزغزٚخ اخزظبطٗ ٔدٔس انزغزٖٔ انؼٕص دائشح-12

 .نهًجزًغ رغزٔٚخ ثشايج إػذاد-13

 .  خذيبد رمذو انزٗ ٔانجٓبد انًجزًغ رشخٛض-14

 % رى رذسٚغ100ّ                    % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕ٘ األعبعٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕ٘ انًمشس  -

> ) √(85 

 84-60) (                      60> ) (  يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًمشس -

> )√(85 

 يذبضشاد َظشٚخ  )√( أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -
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 -ٔارظ أة-ٔيُبلشبد أٌٔ الٍٚيذبضشاد )√(

          ٔٚجكظ     

 أَشطخ فظهٛخ)√(  

 ػظف رُْٗ √

   -األػًبل انفظهٛخ )رزكش( : 

 رُْٗ ػظف√ 

 يُبلشبد√

 َظش٘             )√(  طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ    )√( 

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذسٚظ : -3

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√ ( ) ( يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕعبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  ) ( غٛش يزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

 -                          -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %                                     -َزٛجخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

 ششاء كزت أكثش رخظض ٔرٕعغ فٗ انًجبل -يمزشدبد رذغٍٛ انًمشس : -6

 

                      يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

انزطٕٚش فٙ انؼبو يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد  -8

 انغبثك

 هجّ.نهط انزارٗ انزؼهى -1

 . ششاء كزت دذٚثخ فٗ انزخظض  -2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب ْٙ ٔ األعجبة  -9

) 

رٕفٛش ايبكٍ رضى اػذاد انطالة انًزضاٚذح اليكبَٛخ ػذو -1

ٚشجغ رنك انٗ  اػطبء انًذبضشاد ثذسجخ أفضم يًب ْٕ ػهّٛ

 اداسح انكهٛخ.

  رٕفٛش ايبكٍ نذفع انٕعبئم انؼهًٛخ ٔأَشطخ انطالة ػذو-2

 ٚشجغ انٗ اداسح انكهٛخ.

 -خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش 
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 يغ ثذثٗ يششٔع ػًم-

 ػهٗ ٔرطجٛمّ انطالة

 انخبسجٗ انًجزًغ

 االطالع كثشح-

 خبسجٗ يغخ ػًم -

 انًذٛظ نهًجزًغ

 

انمغى  – انكهٛخ اداسح فٗ ثذاٚخ انغُخ انذساعٛخ

 انؼهًٗ

 

       طالح صُٚت/ د.و.أ:  انجشَبيج يذٚشاعى يُغك انًبدح : أ.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ             

                                               يُبع عؼٛذ/د.ا: انمغى يجهظ سئٛظ  

    2019/ 2020انزبسٚخ :    /    /                                            انزٕلٛغ : 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 التذوق الملبسي اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )( عملي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 مجاس القسميشكل بمعرفة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر       غير متوفر √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 160 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 150 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          0%          عدد  100عدد    نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   47.85ممتاز         33.13          

 مقبول1.84جيد                11.04     

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم التذوق الملبسي وتعريفه-1م -1 الموضوعات التي تم تدريسها -  

داسة المالبس في القرأن والسنة -2د -2  

المختلفة للجسم لشخصية وعالقتها بالمالبس، األشكال ا -3  

إختيار المالبس لبقا ألنمال الجسم من حيث )الخط، التصميم، -4

 األلوان، األقمشة وزخارفها( 

تابع إختيار المالبس -5  

أسباب إرتداء المالبس -6  

اإلتجاهات الملبسية نحو إختيار المالبس للشباب  -7  

كيفية وضع خطة ملبسية -8  

وسائل التثقيف الملبسي  -9  

جاهزة وشرول إختيارها من حيث الضبط وجودة  المالبس ال-10

 المصنع

الموضة  -11  

ودورة حياة الموضة  -12  

إتجاهات الموضة -13  

 العوامل المؤثرة على الموضة الملبسية -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 -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     لريقة 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 -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.08   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد المراجع الحديثة . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة عدد المدرجات الدراسية -2

الطالب على األنمال  المختلفببة إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب  -3

 للتقويم..

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحااات التطااوير لااي العااا    -8

 السابق

1- 

2- 

3- 

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9

 األسباب (

داد زيادة عدد المدرجات  بسبب محدوديببة األمبباكن وزيببادة أعبب --1

 الطلبة.

إعداد بنك أسيلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء -2

 هييه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  

الطالب على األنماط  

 المختلفة للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على  

 الموضة الملبسية  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرالق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  لي الخطة المستقبلية للكلية  

 إبراهيم بازيداسم منسق المادة :  د/ ياسمين 

 2017-2016التوقيع :                        التاريخ :    /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التذوق الملبسي اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )( عملي2) الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4

 يشكل بمعرفة مجاس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر       غير متوفر √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 312 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           1.58-5%          عدد 98.42 -312عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا 32.81ممتاز              42.27         

 مقبول 8.83جيد                14.51        

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم التذوق الملبسي وتعريفه-1م -1 الموضوعات التي تم تدريسها -  

داسة المالبس في القرأن والسنة -2د -2  

وعالقتها بالمالبس، األشكال المختلفة للجسم لشخصية ا -3  

إختيار المالبس لبقا ألنمال الجسم من حيث )الخط، التصميم، -4

 األلوان، األقمشة وزخارفها( 

تابع إختيار المالبس -5  

أسباب إرتداء المالبس -6  

اإلتجاهات الملبسية نحو إختيار المالبس للشباب  -7  

كيفية وضع خطة ملبسية -8  

تثقيف الملبسيوسائل ال  -9  

المالبس الجاهزة وشرول إختيارها من حيث الضبط وجودة  -10

 المصنع

الموضة  -11  

ودورة حياة الموضة  -12  

إتجاهات الموضة -13  

 العوامل المؤثرة على الموضة الملبسية -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 -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     لريقة 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 -



 
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85.14   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيادة عدد المراجع الحديثة . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة عدد المدرجات الدراسية -2

الطالب على األنمال  المختلفببة إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب  -3

 للتقويم..

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحااات التطااوير لااي العااا    -8

 السابق

1- 

2- 

3- 

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9

 األسباب (

داد زيادة عدد المدرجات  بسبب محدوديببة األمبباكن وزيببادة أعبب --1

 الطلبة.

إعداد بنك أسيلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء -2

 هييه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  

الطالب على األنماط  

 المختلفة للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على  

 الموضة الملبسية  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرالق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  لي الخطة المستقبلية للكلية  

 2018-2017التاريخ      إبراهيم بازيداسم منسق المادة :  د/ ياسمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التذوق الملبسي اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )( عملي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 يشكل بمعرفة مجاس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر       غير متوفر √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 346 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  340 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           0.3-1%         عدد 99.7 -339عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  3.23ممتاز             95.9

 مقبول 0.58جيد                   

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم التذوق الملبسي وتعريفه-1م -1 الموضوعات التي تم تدريسها -  

داسة المالبس في القرأن والسنة -2د -2  

لشخصية وعالقتها بالمالبس، األشكال المختلفة للجسم ا -3  

)الخط، التصميم، إختيار المالبس لبقا ألنمال الجسم من حيث -4

 األلوان، األقمشة وزخارفها( 

تابع إختيار المالبس -5  

أسباب إرتداء المالبس -6  

اإلتجاهات الملبسية نحو إختيار المالبس للشباب  -7  

كيفية وضع خطة ملبسية -8  

وسائل التثقيف الملبسي  -9  

المالبس الجاهزة وشرول إختيارها من حيث الضبط وجودة  -10

 المصنع

الموضة  -11  

ودورة حياة الموضة  -12  

إتجاهات الموضة -13  

 العوامل المؤثرة على الموضة الملبسية -14

 % 100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     لريقة 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 -



 
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %80.64   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 المراجع الحديثة .زيادة عدد  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة عدد المدرجات الدراسية -2

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنمال  المختلفببة -3

 للتقويم..

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحااات التطااوير لااي العااا    -8

 السابق

1- 

2- 

3- 

)مببا هببي و مقترحااات  مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان -9

 األسباب (

زيادة عدد المدرجات  بسبب محدوديببة األمبباكن وزيببادة أعببداد --1

 الطلبة.

إعداد بنك أسيلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء -2

 هييه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  

الطالب على األنماط  

 المختلفة للتقويم. 

التدريس  عضو هيئة  قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على  

 الموضة الملبسية  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرالق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  لي الخطة المستقبلية للكلية  

 منسق المادة :  د/ ياسمين إبراهيم بازيداسم 

 2019-2018التوقيع :                               التاريخ :    /    /

 

 2018/6/24تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الملبسيالتذوق  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )( عملي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 يشكل بمعرفة مجاس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر       غير متوفر √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 267 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  266 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %            1.5      -4 عدد        %    98.5 -     262عدد نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  ممتاز             

 

 جيد            مقبول        

 -تدريس المقرر : – 2

التذوق الملبسي وتعريفهمفهوم -1م -1 الموضوعات التي تم تدريسها -  

داسة المالبس في القرأن والسنة -2د -2  

لشخصية وعالقتها بالمالبس، األشكال المختلفة للجسم ا -3  

إختيار المالبس لبقا ألنمال الجسم من حيث )الخط، التصميم، -4

 األلوان، األقمشة وزخارفها( 

تابع إختيار المالبس -5  

أسباب إرتداء المالبس -6  

اإلتجاهات الملبسية نحو إختيار المالبس للشباب  -7  

كيفية وضع خطة ملبسية -8  

وسائل التثقيف الملبسي  -9  

المالبس الجاهزة وشرول إختيارها من حيث الضبط وجودة  -10

 المصنع

الموضة  -11  

ودورة حياة الموضة  -12  

إتجاهات الموضة -13  

 العوامل المؤثرة على الموضة الملبسية -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 -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     لريقة 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 -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 

 زيادة عدد المراجع الحديثة . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة عدد المدرجات الدراسية -2

األنمال  المختلفببة إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على  -3

 للتقويم..

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحااات التطااوير لااي العااا    -8

 السابق

1- 

2- 

3- 

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9

 األسباب (

زيادة عدد المدرجات  بسبب محدوديببة األمبباكن وزيببادة أعببداد --1

 الطلبة.

إعداد بنك أسيلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء -2

 هييه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العا  الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة  

للمقرر لتدريب  

الطالب على األنماط  

 المختلفة للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدا  مواقع النت  

للتعرف على  

 الموضة الملبسية  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرالق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  لي الخطة المستقبلية للكلية  

 إبراهيم بازيداسم منسق المادة :  د/ ياسمين 

    2020-2019التوقيع :                               التاريخ :    /    /

 

 



 
 
 
 

 - 1 - 

 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 )  (  % 



 
 
 
 

 - 4 - 

 -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
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 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: 

 

 

 

 

 



 
 رقزٌز يقزر دراسً

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح اسى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  انفشقح / انًسرىي 3

 ( عًهي 4( َظشي + ) 2) عذد انىحذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انُظاو انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  عذد انقائًيٍ تانرذسيس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 163 عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 161 عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %           1.62%             عذد 61.16عذد  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح          ساسة            

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 جيذ جذا   27.61يًراص          21.13       

 يقثىل  15.34جيذ            25.77         

 -ًقزر :رذرٌس ان – 2

َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ انٍذٔي -1 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 إَٔاع يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً. -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

 اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح اَجٕر  انضفبئز.انزذرٌت ػهى 

قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ  -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 فً انززٌكٕ انٍذٔي(.

االازصةةةةبراد انخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ  -6

انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔ ةةةةةٍّ ٔاإلَجهٍشٌخ انزةةةةةذرٌت ػهةةةةةى 

خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُشنق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( 

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔ ٍّ --7

 األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ -8

ربثغ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ. -9  

األ ةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم  انزذرٌت ػهى اَزةبج

انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 

 انخبًَ "انكزٔ ٍّ"(.



 
 إَٔاع انكزٔ ٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔ ٍّ.-11

 إَٔاع غزس انكزٔ ٍخ. -11

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔ ٍّ -12

انخبصخ ثفٍ انكزٔ ٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ االازصبراد -13

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ ٔرسهًٍّ.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔ ٍخ. -14

 %111  % نًا ذى ذذسيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًقشس -

 15√     <     14-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 15√    <      14-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

 ( :   ......................األعًال انفصهيح )ذزكش

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

عببذو ذببىافش انعببذد انكببافي يببٍ أع بباع انهي%ببح انًعاوَببح  -   -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 نرخضيٍ يشاسيع انطهثح.عذو وجىد أياكٍ كافيح  -

 % 78   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

 صيادج عذد انقاعاخ انذساسيح نرذسيس انجاَة انعًهي. -1  -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

ذببىفيش أحببذز األدواخ وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح -3

 نهًقشس.

 أعًال انطالبذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ -4

إعبببذاد تُبببة أسببب%هح نربببذسية انطبببالب عهببب  أسبببانية انرقبببىيى  -5

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (يالحظبد انًزاجؼٍٍ انخبرجٍٍٍ  -7

2- 

3- 

يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً انؼةةبو  -8

 انسبثق

 صيادج عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي -1

2- 

3- 

)يا هي و األسبثاب يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح األياكٍ.-2

 صيادج عذد انًعيذيٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.-3

تُببة أسبب%هح نهًقببشس تسببثة عببذو وجببىد ذببذسية كببافي إعببذاد -4

 ألع اع هي%ه انرذسيس.

 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -11

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً زاء يزاجغ حذٌخخ رحسٍٍ إيكبٍَبد 



 
 انزذرٌس 

   

ٔنجُخ  زاء انكزت  نهًكزجخ 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

إسزخذاو يٕاقغ انُذ  

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔ ٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

إسزخذاو ثزايج فً  

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

انطالة نزخشٌٍ أػًبل 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح  ئٌٕ انًكبٌ  قجم رذرٌس انًقزر

 ٔػًبدح انكهٍخ

 د/ ياسًيٍ إتشاهيى تاصيذ  -اسى يُسق انًادج :ا.د/ حُاٌ حسُي يشاس

 2117-2116انرىقيع :                                            انراسيخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 رقزٌز يقزر دراسً

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح اسى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  انفشقح / انًسرىي 3

 ( عًهي 4( َظشي + ) 2) عذد انىحذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انُظاو انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  عذد انقائًيٍ تانرذسيس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 317  عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 315 عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %          1.26%          عذد  61.74عذد   َريجح االيرحاٌ  -

 ساسة      4َاجح           313         

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 جيذ جذا   23.56يًراص              36.56     

 يقثىل     14.21جيذ             24.61         

 -رذرٌس انًقزر : – 2

َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ انٍذٔي -1 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 إَٔاع يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً. -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

 انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح اَجٕر  انضفبئز.

قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ  -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 فً انززٌكٕ انٍذٔي(.

االازصةةةةبراد انخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ  -6

 انزةةةةةذرٌت ػهةةةةةى انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔ ةةةةةٍّ ٔاإلَجهٍشٌخ

خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُشنق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( 

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔ ٍّ --7

 األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ -8

ربثغ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ. -9  

انزذرٌت ػهى اَزةبج األ ةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم 

انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 

 انخبًَ "انكزٔ ٍّ"(.



 
إَٔاع انكزٔ ٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔ ٍّ -11

 ٔانذيج ثٍٍ انكزٔ ٍخ ٔانخزس.

 إَٔاع غزس انكزٔ ٍخ. -11

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔ ٍّ -12

االازصبراد انخبصخ ثفٍ انكزٔ ٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ -13

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ يٍ انكزٔ ٍخ ٔانخزس.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔ ٍخ. -14

 %111  % نًا ذى ذذسيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًقشس -

 15√     <     14-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 15√    <      14-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

 األعًال انفصهيح )ذزكش( :   ......................

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

أع بباع انهي%ببح انًعاوَببح  عببذو ذببىافش انعببذد انكببافي يببٍ -   -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 عذو وجىد أياكٍ كافيح نرخضيٍ يشاسيع انطهثح. -

 % 87.02   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

 صيادج عذد انقاعاخ انذساسيح نرذسيس انجاَة انعًهي. -1  -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح  ذببىفيش أحببذز األدواخ-3

 نهًقشس.

 ذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ أعًال انطالب-4

إعبببذاد تُبببة أسببب%هح نربببذسية انطبببالب عهببب  أسبببانية انرقبببىيى  -5

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (يالحظبد انًزاجؼٍٍ انخبرجٍٍٍ  -7

2- 

3- 

يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً انؼةةبو  -8

 انسبثق

 صيادج عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي -1

2- 

3- 

)يا هي و األسبثاب يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح األياكٍ.-2

 نًعيذيٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.صيادج عذد ا-3

إعببذاد تُببة أسبب%هح نهًقببشس تسببثة عببذو وجببىد ذببذسية كببافي -4

 ألع اع هي%ه انرذسيس.

 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -11

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 



 
رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس 

   

 زاء يزاجغ حذٌخخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً

ٔنجُخ  زاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

إسزخذاو يٕاقغ انُذ  

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔ ٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

إسزخذاو ثزايج فً  

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

نزخشٌٍ أػًبل انطالة 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح  ئٌٕ انًكبٌ  قجم رذرٌس انًقزر

 ٔػًبدح انكهٍخ

 د/ ياسًيٍ إتشاهيى تاصيذ  -اسى يُسق انًادج :ا.د/ حُاٌ حسُي يشاس

 2111-2117انرىقيع :                                            انراسيخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 رقزٌز يقزر دراسً

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح اسى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  / انًسرىي انفشقح 3

 ( عًهي 4( َظشي + ) 2) عذد انىحذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انُظاو انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  عذد انقائًيٍ تانرذسيس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 353  عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 353 عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 .  %         14-3%          عذد  66.15-351عذد  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ساسة                 

 ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 جيذ جذا   37.11يًراص           15.26        

 يقثىل   13.31جيذ              31.17         

 -رذرٌس انًقزر : – 2

َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ انٍذٔي -1 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 إَٔاع يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً. -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

انزةةذرٌت ػهةةى اَزةةبج ػٍُةةبد يةةٍ انغةةزسح اَجةةٕر  انضةةفبئز ٔ 

 انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائزي.

 قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 فً انززٌكٕ انٍذٔي( ٔيزبثؼخ انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائزي.

االازصةةةةبراد انخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ  -6

ٔاإلَجهٍشٌخ انزةةةةةذرٌت ػهةةةةةى انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔ ةةةةةٍّ 

نق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُش

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔ ٍّ --7

 األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ -8

ربثغ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ. -9  

انزذرٌت ػهى اَزةبج األ ةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم 

انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 



 
 انخبًَ "انكزٔ ٍّ"(.

إَٔاع انكزٔ ٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔ ٍّ -11

 ٔانذيج ثٍٍ انكزٔ ٍخ ٔانخزس.

 إَٔاع غزس انكزٔ ٍخ. -11

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔ ٍّ -12

االازصبراد انخبصخ ثفٍ انكزٔ ٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ -13

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ يٍ انكزٔ ٍخ ٔانخزس.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔ ٍخ. -14

 %111  % نًا ذى ذذسيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًقشس -

 15√     <     14-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 15√    <      14-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

 األعًال انفصهيح )ذزكش( :   ......................

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

أع بباع انهي%ببح انًعاوَببح  عببذو ذببىافش انعببذد انكببافي يببٍ -   -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 عذو وجىد أياكٍ كافيح نرخضيٍ يشاسيع انطهثح. -

 %62.45    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

 صيادج عذد انقاعاخ انذساسيح نرذسيس انجاَة انعًهي. -1 -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح ذببىفيش أحببذز األدواخ -3

 نهًقشس.

 ذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ أعًال انطالب-4

إعبببذاد تُبببة أسببب%هح نربببذسية انطبببالب عهببب  أسبببانية انرقبببىيى  -5

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (يالحظبد انًزاجؼٍٍ انخبرجٍٍٍ  -7

2- 

3- 

يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً انؼةةبو  -8

 انسبثق

 عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي.صيادج -1

2- 

3- 

)يا هي و األسبثاب يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح األياكٍ.-2

 ٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.صيادج عذد انًعيذي-3

إعببذاد تُببة أسبب%هح نهًقببشس تسببثة عببذو وجببىد ذببذسية كببافي -4

 ألع اع هي%ه انرذسيس.

2- 



 
3- 

 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -11

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس 

   

 زاء يزاجغ حذٌخخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً

ٔنجُخ  زاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

إسزخذاو يٕاقغ انُذ  

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔ ٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

إسزخذاو ثزايج فً  

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

نزخشٌٍ أػًبل انطالة 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح  ئٌٕ انًكبٌ  قجم رذرٌس انًقزر

 ٔػًبدح انكهٍخ

 د/ ياسًيٍ إتشاهيى تاصيذ  -اسى يُسق انًادج :ا.د/ حُاٌ حسُي يشاس

 انرىقيع :                                            

 2111/6/24ذى اإلعرًاد تًجهس انكهيح تراسيخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 19/21 رقزٌز يقزر دراسً

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح اسى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  / انًسرىي انفشقح 3

 ( عًهي 4( َظشي + ) 2) عذد انىحذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انُظاو انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  عذد انقائًيٍ تانرذسيس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

  عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

  عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

  َريجح االيرحاٌ  -

 ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 

 -رذرٌس انًقزر : – 2

َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ انٍذٔي -1 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 إَٔاع يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً. -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

انزةةذرٌت ػهةةى اَزةةبج ػٍُةةبد يةةٍ انغةةزسح اَجةةٕر  انضةةفبئز ٔ 

 انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائزي.

 قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 فً انززٌكٕ انٍذٔي( ٔيزبثؼخ انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائزي.

االازصةةةةبراد انخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ  -6

ٔاإلَجهٍشٌخ انزةةةةةذرٌت ػهةةةةةى انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔ ةةةةةٍّ 

نق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُش

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔ ٍّ --7

 األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ -8

ربثغ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔ ٍّ. -9  

انزذرٌت ػهى اَزةبج األ ةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم 

انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 

 انخبًَ "انكزٔ ٍّ"(.



 
إَٔاع انكزٔ ٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔ ٍّ -11

 ٔانذيج ثٍٍ انكزٔ ٍخ ٔانخزس.

 إَٔاع غزس انكزٔ ٍخ. -11

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔ ٍّ -12

االازصبراد انخبصخ ثفٍ انكزٔ ٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ -13

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ يٍ انكزٔ ٍخ ٔانخزس.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔ ٍخ. -14

 %111  % نًا ذى ذذسيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًقشس -

 15√     <     14-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 15√    <      14-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

 األعًال انفصهيح )ذزكش( :   ......................

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

أع بباع انهي%ببح انًعاوَببح  عببذو ذببىافش انعببذد انكببافي يببٍ -   -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 عذو وجىد أياكٍ كافيح نرخضيٍ يشاسيع انطهثح. -

 %62.45    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

 صيادج عذد انقاعاخ انذساسيح نرذسيس انجاَة انعًهي. -1 -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح ذببىفيش أحببذز األدواخ -3

 نهًقشس.

 ذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ أعًال انطالب-4

إعبببذاد تُبببة أسببب%هح نربببذسية انطبببالب عهببب  أسبببانية انرقبببىيى  -5

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (يالحظبد انًزاجؼٍٍ انخبرجٍٍٍ  -7

2- 

3- 

يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً انؼةةبو  -8

 انسبثق

 عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي.صيادج -1

2- 

3- 

)يا هي و األسبثاب يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح األياكٍ.-2

 ٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.صيادج عذد انًعيذي-3

إعببذاد تُببة أسبب%هح نهًقببشس تسببثة عببذو وجببىد ذببذسية كببافي -4

 ألع اع هي%ه انرذسيس.

2- 

3- 



 
 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -11

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس 

   

 زاء يزاجغ حذٌخخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً

ٔنجُخ  زاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

إسزخذاو يٕاقغ انُذ  

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔ ٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

إسزخذاو ثزايج فً  

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

نزخشٌٍ أػًبل انطالة 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح  ئٌٕ انًكبٌ  قجم رذرٌس انًقزر

 ٔػًبدح انكهٍخ

 إتشاهيى جعفش نًجيذادعاع عثذ د/   -اسى يُسق انًادج :ا.د/ حُاٌ حسُي يشاس

 انرىقيع :                                            

 2111/6/24ذى اإلعرًاد تًجهس انكهيح تراسيخ: 
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 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 قسمتشكيل مجلس ال النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 163 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %                        %    عدد              نتيجة االمتحان  -

 حرمان         90.8   151ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

              1.84ممتاز      

 جيد جدا 

                 %23.93جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن الكيمياء الحيوية. .1 لتي تم تدريسهاالموضوعات ا -
الكربوهيببدرات )الوئببائع العامببة للكربوهيببدرات   .2

 تسميتها  تقسيمها(.
سببكريات الوليجببو والسببكريات العديببدة )تقسببيمهم   .3

 وئيفتهم  الخواص الكيميائية لهم(.
4.  
 االختبارات العامة للكربوهيدرات .5
ة الخبببواص الكيميائيبببة للسبببكريات الحاديببب          .6

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .7

 )السكروز  الالكتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة            .8

 )التشا(.
9.  

البروتينببببات )الوئببببائع العامببببة لهببببا   الخببببواص  .10
 الطبيعية للبروتينات(.

االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .11
 ترسيب(.ال

الحماض المينيه وتركيبب البروتينبات واليبيبدات   .12
 الخواص الكيميائية لألحماض المينية.

 االختبارات اللونية للبروتينات. .13
الليبيدات )الوئائع العامة لها  تسبميتها  تقسبيمهم   .14

 الخواص الطبيعية والكيميائية لها(.
التطبيقببببيخ الخببببواص العامببببة للزيببببوت والببببدهون  .15

√ 

0 

54.60 

0 

10.

43

% 



 
 

 
 

2 

ان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار )اختبببار الببذوب
 االكرولين(.

 اإلنزيمات. .16
 الفيتامينات.      .17
 الهرمونات. .18
 تمثيل الكربوهيدرات.     .19
 الهمية البيولوجية لدورة كربس .20

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 نظري                       شفوي  لطالبدريقة تقويم ا -

 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  تلزمات والخاماتالمس -

من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

ة من الجانب التطبيقي للطالب الفنية الناتج

 بالقسم.

 %77.17          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -2

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -5

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -6

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

عااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي ال -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

)مبببا هبببي و ماااا لااام ياااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 نوك السةلةلعضاء هيةة التدريس على وضع ب

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 
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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

زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري  -3

 دية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام بسبب محدو

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -4

معارض الكلية والجامعة بسبب محدودية الماكن 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 ن يمالمسئول عن الت 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 أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

كلية لشةون بالتدريس ووكالة ال

 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

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  ق تحسين المراف

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

 د/  ردوس                                        –نعم أ.د/ يحيي عبدالم   استاذ المقرر:

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

   2017تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    /  / 

 توقيع رئيس القسم
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 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -علومات أساسية :م –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      فر    متو  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 310 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 حرمان         97.79   310ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

           %   2.84ممتاز      

 جيد جدا 

                 %10.09جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن الكيمياء الحيوية. .1 الموضوعات التي تم تدريسها -
لكربوهيببدرات )الوئببائع العامببة للكربوهيببدرات  ا .2

 تسميتها  تقسيمها(.
سببكريات الوليجببو والسببكريات العديببدة )تقسببيمهم   .3

 وئيفتهم  الخواص الكيميائية لهم(.
4.  
 االختبارات العامة للكربوهيدرات .5
الخبببواص الكيميائيبببة للسبببكريات الحاديبببة           .6

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
يميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة الخببببواص الك          .7

 )السكروز  الالكتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة            .8

 )التشا(.
9.  

البروتينببببات )الوئببببائع العامببببة لهببببا   الخببببواص  .10
 الطبيعية للبروتينات(.

االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .11
 الترسيب(.

واليبيبدات  الحماض المينيه وتركيبب البروتينبات  .12
 الخواص الكيميائية لألحماض المينية.

 االختبارات اللونية للبروتينات. .13
الليبيدات )الوئائع العامة لها  تسبميتها  تقسبيمهم   .14

 الخواص الطبيعية والكيميائية لها(.
التطبيقببببيخ الخببببواص العامببببة للزيببببوت والببببدهون  .15

√ 

0 

75,39%  

0 

3.1

5%

% 
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)اختبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار 
 (.االكرولين

 اإلنزيمات. .16
 الفيتامينات.      .17
 الهرمونات. .18
 تمثيل الكربوهيدرات.     .19
 الهمية البيولوجية لدورة كربس .20

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

 85<         84-60       60> ات المقررمدي تغطية االمتحان لموضوع -

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 نظري                       شفوي  دريقة تقويم الطالب -

 عمال فصلية               عمليأ

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 رجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بد  المستلزمات والخامات -

من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.

 %84.65          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -8

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -9

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -10

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -11

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -12

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

)مبببا هبببي و ماااا لااام ياااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -5

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 لعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك السةلة

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 
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ين في تخصص إدارة زيادة عدد المعيدين المعين -6

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 والماكن المتاحة لتدريس النظري  -7

 م بسبب محدودية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عا

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -8

معارض الكلية والجامعة بسبب محدودية الماكن 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  مراجع حديثة للمكتبة  شراء

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

دد المعيدين المعينين في زيادة ع

 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

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  تحسين المرافق 

 ة لتدريس النظري  المتاح

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

     أ.د/ علي بدوي رصاص                                      استاذ المقرر:

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

   2018تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    /  / 

 توقيع رئيس القسم
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 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية 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

 اذ للمادةاست عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 353 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 حرمان 92.4   326ناجح    

حين دبقبببا للتقبببديرات النسببببة المةويبببة % للنببباج -

 الحاصلين عليها

              %6  ممتاز      

 جيد جدا 

                 %9.6جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن الكيمياء الحيوية. .1 الموضوعات التي تم تدريسها -
الكربوهيببدرات )الوئببائع العامببة للكربوهيببدرات   .2

 تسميتها  تقسيمها(.
كريات الوليجببو والسببكريات العديببدة )تقسببيمهم  سبب .3

 وئيفتهم  الخواص الكيميائية لهم(.
4.  
 االختبارات العامة للكربوهيدرات .5
الخبببواص الكيميائيبببة للسبببكريات الحاديبببة           .6

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .7

 )السكروز  الالكتوز(.
ص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة الخببببوا           .8

 )التشا(.
9.  

البروتينببببات )الوئببببائع العامببببة لهببببا   الخببببواص  .10
 الطبيعية للبروتينات(.

االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .11
 الترسيب(.

الحماض المينيه وتركيبب البروتينبات واليبيبدات   .12
 الخواص الكيميائية لألحماض المينية.

 نية للبروتينات.االختبارات اللو .13
الليبيدات )الوئائع العامة لها  تسبميتها  تقسبيمهم   .14

 الخواص الطبيعية والكيميائية لها(.
التطبيقببببيخ الخببببواص العامببببة للزيببببوت والببببدهون  .15

)اختبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار 
 االكرولين(.

√ 

0 

76.1%  

0 

5.2

% 
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 اإلنزيمات. .16
 الفيتامينات.      .17
 الهرمونات. .18
 رات.تمثيل الكربوهيد     .19
 الهمية البيولوجية لدورة كربس .20

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي تعلمأساليب التعليم وال -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 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 -

بات التي تعرض لها المقرر من الصعو -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.

 %90.03          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -13 -قرر :مقترحات تحسين الم -6

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -14

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -15

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -16

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -17

ب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في توفير مكان مناس -18

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -5

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -6

)مبببا هبببي و ات ماااا لااام ياااتم تن يااامق مااان مقترحااا -9

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -9

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 لعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك السةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -10

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 
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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 والماكن المتاحة لتدريس النظري  -11

 بسبب محدودية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -12

الجامعة بسبب محدودية الماكن معارض الكلية و

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

لجنة وكالة الدراسات العليا و

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 قادمةالخمسية ال

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

كان مناسب لتخزين أعمال توفير م

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

 أستاذ المقرر: أ.د / علي بدوي رصاص 

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

  2018/ 6/  24لمنعقد بتاريخ    تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم ا

 توقيع رئيس القسم
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 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي

 الكمياء الحيويمادة 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية 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

 اذ للمادةاست عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 272 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 266 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %            عدد               عدد       %                          نتيجة االمتحان  -

 الراسب   98.16 266ناجح   

حين دبقبببا للتقبببديرات النسببببة المةويبببة % للنببباج -

 الحاصلين عليها

  ممتاز      

 جيد جدا 

                 جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن الكيمياء الحيوية. .21 الموضوعات التي تم تدريسها -
الكربوهيببدرات )الوئببائع العامببة للكربوهيببدرات   .22

 تسميتها  تقسيمها(.
كريات الوليجببو والسببكريات العديببدة )تقسببيمهم  سبب .23

 وئيفتهم  الخواص الكيميائية لهم(.
24.  
 االختبارات العامة للكربوهيدرات .25
الخبببواص الكيميائيبببة للسبببكريات الحاديبببة           .26

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .27

 )السكروز  الالكتوز(.
ص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة الخببببوا           .28

 )التشا(.
29.  
البروتينببببات )الوئببببائع العامببببة لهببببا   الخببببواص  .30

 الطبيعية للبروتينات(.
االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .31

 الترسيب(.
الحماض المينيه وتركيبب البروتينبات واليبيبدات   .32

 الخواص الكيميائية لألحماض المينية.

√ 

5 1.9 
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 نية للبروتينات.االختبارات اللو .33
الليبيدات )الوئائع العامة لها  تسبميتها  تقسبيمهم   .34

 الخواص الطبيعية والكيميائية لها(.
التطبيقببببيخ الخببببواص العامببببة للزيببببوت والببببدهون  .35

)اختبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار 
 االكرولين(.

 اإلنزيمات. .36
 الفيتامينات.      .37
 الهرمونات. .38
 رات.تمثيل الكربوهيد     .39
 الهمية البيولوجية لدورة كربس .40

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي تعلمأساليب التعليم وال -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 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 -

بات التي تعرض لها المقرر من الصعو -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.

 %90.03          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -19 -قرر :مقترحات تحسين الم -6

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -20

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -21

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -22

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -23

ب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في توفير مكان مناس -24

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -7

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -8

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 
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)مبببا هبببي و ات ماااا لااام ياااتم تن يااامق مااان مقترحااا -9

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -13

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 لعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك السةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -14

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 والماكن المتاحة لتدريس النظري  -15

 بسبب محدودية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -16

الجامعة بسبب محدودية الماكن معارض الكلية و

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

لجنة وكالة الدراسات العليا و

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 قادمةالخمسية ال

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

كان مناسب لتخزين أعمال توفير م

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

  عزة زهيرأستاذ المقرر: أ.د / 

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

 /   / لمنعقد بتاريخ    تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم ا

 توقيع رئيس القسم

 

 



 

 
 ( 16نموذج رقم )                             

 تقرير مقرر دراسي 
2019-2020 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 اإلقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 1علوم أطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي التخصص  2
 الثانية  المستوي الفرقة /   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
  القائمين بالتدريس يناستاذ  2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 271  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 266 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          1.13 بنسبة راسب  3عدد           نتيجة االمتحان  -

 %98.87بنسبة ناجح      263عدد        
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها
 ممتاز  % 10.15بنسبة % 27عدد  
 جيد جدا  %30.07بنسبة  80 عدد  
  جيد %26.69بنسبة  79عدد  

 مقبول %28.94بنسبة  77 عدد 
 -تدريس المقرر : – 2
 .األطعمه إعداد  في وأهميته الماء -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 .األطعمه في والقلويات  األحماض  -2

✓ -

-

- 



 .اإلسموزي  والضغط الغشائي اإلنتشار -3
 .المستحلبات  ثبات  طرق  -4
 . والفاكهة للخضراوات  المختلفة التصنيفات  -5
 العناصررررررر علررررري وتأثيرهررررررا المختلفرررررة الطهرررررري طررررررق -6

 . المختلفة الغدائية
 والفاكهررررررة الخضرررررر إعرررررداد  فررررري المتبعرررررة الخطررررروات  -7

 .  للطهي
 الخضرررر فررري اإلنزيميرررة والغيرررر اإلنزيميرررة التغيررررات   -8

 .والفاكهة
 والفاكهرة للخضرر اإلنزيمري البنري  التلرون   إزالرة  طرق   -9
. 

 .الطهي في واستخدامه للنشا المختلفة الصور -10
 .المستحلبات  – الغرويات  -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الصرررررررربغات  علرررررررري والقلويررررررررات  األحمرررررررراض  تررررررررأثير-13

 . باألغدية  الموجودة
 .الفساد  من األطعمة حفظ طرق  -14

% لمررا تررم تدريسرره مررن المحترروي األساسرري  -
 للمقرر

 100% 

مررررردي الترررررزام القرررررائمين بالتررررردريس بمحتررررروي  -
 المقرر 

         <60             60-84             >85 

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

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

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب  -
 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-



 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %78.36   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 توفير مراجع حديثة تتناسب  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -2
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -3

 للمقرر 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1

)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9
 و األسباب (

 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -2

 للمقرر
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات 

 التدريس 
 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء  مع بداية العام الدراسي  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الكتب بالقسم 

زيادة عدد المعيدين المعينين  
التغذية وعلوم  ي تخصص 

 األطعمة 

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية

مختصين  ي التغذية  انتداب 
تدريس ل وعلوم األطعمة

علي قدر  الجانب التطبيقي
 عالي من الكفاءة العلمية

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب 

 

المتاحة  المعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي. لتدريس

باإلضا ة إلي أماكن وضع  
   المواد الغذائية

 ي الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 أ.د/سعيد مناعاسم منسق المادة :  
 2020-2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 

 

 

 
 

 ،(16نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي 

2017-2018 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 :التربية النوعية كلية / معهد 
 اإلقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 1علوم أطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي التخصص  2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 بمعرفة مجلس القسميشكل   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر          متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  القائمين بالتدريس يناستاذ  2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 317  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 313  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          5.68 بنسبة  راسب  18    عدد  نتيجة االمتحان  -

 %94.32بنسبة ناجح      299عدد    
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها
 ممتاز  %7.2بنسبة  23 عدد 
 جيد جدا%12.9بنسبة   41عدد 
    جيد  26.81 بنسبة  85 عدد 

✓ -

-

- 



 مقبول 47.3بنسبة   150عدد  
 -تدريس المقرر : – 2
 .األطعمه إعداد  في وأهميته الماء -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 .األطعمه في والقلويات  األحماض  -2
 .اإلسموزي  والضغط الغشائي اإلنتشار -3
 .المستحلبات  ثبات  طرق  -4
 . والفاكهة للخضراوات  المختلفة التصنيفات  -5
 العناصررررررر علررررري وتأثيرهررررررا المختلفرررررة الطهرررررري طررررررق -6

 . المختلفة الغدائية
 والفاكهررررررة الخضرررررر إعرررررداد  فررررري المتبعرررررة الخطررررروات  -7

 .  للطهي
 الخضرررر فررري اإلنزيميرررة والغيرررر اإلنزيميرررة التغيررررات   -8

 .والفاكهة
 والفاكهرة للخضرر اإلنزيمري البنري  التلرون   إزالرة  طرق   -9
. 

 .الطهي في واستخدامه للنشا المختلفة الصور -10
 .المستحلبات  – الغرويات  -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الصرررررررربغات  علرررررررري والقلويررررررررات  األحمرررررررراض  تررررررررأثير-13

 . باألغدية  الموجودة
 .الفساد  من األطعمة حفظ طرق  -14

% لمررا تررم تدريسرره مررن المحترروي األساسرري  -
 للمقرر

 100% 

مررررردي الترررررزام القرررررائمين بالتررررردريس بمحتررررروي  -
 المقرر 

         <60             60-84             >85 

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

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

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب  -



 أعمال فصلية             عملي      
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %85.02   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1  -مقترحات تحسين المقرر : -6

مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  تررررروفير منتررررردبين -2
 رر للمق

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1
ولكررن لرريس بنسررب كا يررة تررم ترروفير بعررض المنترردبين -2

 وغير مدراين
)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9

 و األسباب (
 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -2

 للمقرر
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات 

 التدريس 
 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء  مع بداية العام الدراسي  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الكتب بالقسم 

زيادة عدد المعيدين المعينين  
التغذية وعلوم  ي تخصص 

 األطعمة 

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية

مختصين  ي التغذية  انتداب 
تدريس ل وعلوم األطعمة

علي قدر  الجانب التطبيقي
 عالي من الكفاءة العلمية

الكلية القسم العلمي ووكالة  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب 

 

المتاحة  المعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي. لتدريس

 ي الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 



باإلضا ة إلي أماكن وضع  
   المواد الغذائية

 د/علي رصاص اسم منسق المادة :  أ.
 2018-2017التاريخ :    /    /التوقيع :                                            

 
 

 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 اإلقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 1علوم أطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي التخصص  2
 الثانية  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
  القائمين بالتدريس يناستاذ  2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 353  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 353 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          9.63 بنسبة راسب  34عدد     نتيجة االمتحان  -

 %90.36بنسبة ناجح      319عدد    
 ممتاز4.24 بنسبة  15 عدد النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

✓ -

-

- 



 جيد جدا 9.34بنسبة  33 عدد  الحاصلين عليها
    جيد 18.13بنسبة  64 عدد 
 مقبول 57.22بنسبة 202عدد 

 -تدريس المقرر : – 2
 .األطعمه إعداد  في وأهميته الماء -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 .األطعمه في والقلويات  األحماض  -2
 .اإلسموزي  والضغط الغشائي اإلنتشار -3
 .المستحلبات  ثبات  طرق  -4
 . والفاكهة للخضراوات  المختلفة التصنيفات  -5
 العناصررررررر علررررري وتأثيرهررررررا المختلفرررررة الطهرررررري طررررررق -6

 . المختلفة الغدائية
 والفاكهررررررة الخضرررررر إعرررررداد  فررررري المتبعرررررة الخطررررروات  -7

 .  للطهي
 الخضرررر فررري اإلنزيميرررة والغيرررر اإلنزيميرررة التغيررررات   -8

 .والفاكهة
 والفاكهرة للخضرر اإلنزيمري البنري  التلرون   إزالرة  طرق   -9
. 

 .الطهي في واستخدامه للنشا المختلفة الصور -10
 .المستحلبات  – الغرويات  -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الصرررررررربغات  علرررررررري والقلويررررررررات  األحمرررررررراض  تررررررررأثير-13

 . باألغدية  الموجودة
 .الفساد  من األطعمة حفظ طرق  -14

% لمررا تررم تدريسرره مررن المحترروي األساسرري  -
 للمقرر

 100% 

مررررردي الترررررزام القرررررائمين بالتررررردريس بمحتررررروي  -
 المقرر 

         <60             60-84             >85 

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

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           



 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................
 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال فصلية             عملي      
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 86.57  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 توفير مراجع حديثة تتناسب  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -2
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -3

 للمقرر 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -2

 للمقرر
)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9

 و األسباب (
  توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1

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

تحسين إمكانيات 
 التدريس 

 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء  مع بداية العام الدراسي  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الكتب بالقسم 

زيادة عدد المعيدين المعينين  
التغذية وعلوم  ي تخصص 

 األطعمة 

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية

مختصين  ي التغذية  انتداب 
تدريس ل وعلوم األطعمة

علي قدر  الجانب التطبيقي
 عالي من الكفاءة العلمية

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب 

 



المتاحة  المعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي. لتدريس

باإلضا ة إلي أماكن وضع  
   الغذائيةالمواد 

 ي الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 د/علي رصاص اسم منسق المادة :  أ.
 التوقيع :                                            

 6/24/ 2018تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 
 

 ( 16نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي 

 المنوفية جامعة / أكاديمية : 

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 اإلقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 1علوم أطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي التخصص  2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجلس القسم  االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5
 غير متوفر          متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  القائمين بالتدريس يناستاذ  2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 353  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 353 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

✓ -

-

- 



 %          9.63 بنسبة راسب  34عدد     نتيجة االمتحان  -
 %90.36بنسبة ناجح      319عدد    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها

 ممتاز4.24 بنسبة  15 عدد 
 جيد جدا 9.34بنسبة  33 عدد 
    جيد 18.13بنسبة  64 عدد 
 مقبول 57.22بنسبة 202عدد 

 -تدريس المقرر : – 2
 .األطعمه إعداد  في وأهميته الماء -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 .األطعمه في والقلويات  األحماض  -2
 .اإلسموزي  والضغط الغشائي اإلنتشار -3
 .المستحلبات  ثبات  طرق  -4
 . والفاكهة للخضراوات  المختلفة التصنيفات  -5
 العناصررررررر علررررري وتأثيرهررررررا المختلفرررررة الطهرررررري طررررررق -6

 . المختلفة الغدائية
 والفاكهررررررة الخضرررررر إعرررررداد  فررررري المتبعرررررة الخطررررروات  -7

 .  للطهي
 الخضرررر فررري اإلنزيميرررة والغيرررر اإلنزيميرررة التغيررررات   -8

 .والفاكهة
 والفاكهرة للخضرر اإلنزيمري البنري  التلرون   إزالرة  طرق   -9
. 

 .الطهي في واستخدامه للنشا المختلفة الصور -10
 .المستحلبات  – الغرويات  -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الصرررررررربغات  علرررررررري والقلويررررررررات  األحمرررررررراض  تررررررررأثير-13

 . باألغدية  الموجودة
 .الفساد  من األطعمة حفظ طرق  -14

% لمررا تررم تدريسرره مررن المحترروي األساسرري  -
 للمقرر

 100% 

مررررردي الترررررزام القرررررائمين بالتررررردريس بمحتررررروي  -
 المقرر 

         <60             60-84             >85 



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

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

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب  -
 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 86.57  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 توفير مراجع حديثة تتناسب  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -2
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -3

 للمقرر 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي   -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1
تررررروفير منتررررردبين مررررردراين علررررري الجانرررررب التطبيقررررري  -2

 للمقرر
)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات    -9

 و األسباب (
  توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1

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

تحسين إمكانيات 
 التدريس 

 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء  مع بداية العام الدراسي  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الكتب بالقسم 

زيادة عدد المعيدين المعينين  
التغذية وعلوم  ي تخصص 

 األطعمة 

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية



مختصين  ي التغذية  انتداب 
تدريس ل وعلوم األطعمة

علي قدر  الجانب التطبيقي
 عالي من الكفاءة العلمية

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب 

 

المتاحة  المعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي. لتدريس

باإلضا ة إلي أماكن وضع  
   المواد الغذائية

 ي الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 د/علي رصاص أ.اسم منسق المادة :  
 التوقيع :                                            

 تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ
 



 
 
 
 

 
 

1 

 

 
 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

2017-2018 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 2علوم أطعمة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2+ ) ( نظري 2)  تمدةعدد الوحدات / الساعات المع 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
 317 ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -
 312 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد            نتيجة االمتحان  -

 راسب     97.16    308 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين طبقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     0.94     ازممت 
 مقبول                    جيد  

 -تدريس المقرر : – 2

 √ 

9 

31.8

6 

31.8

6 

49.52 

2.84 

15.06 



 
 
 
 

 
 

2 

 (وخالفة وطهيها وإعدادها وخواصها تركيبها)  البقول -1 الموضوعات التي تم تدريسها -
النقع في طهي البقوليات  تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 

  وقيمتها الغذائية. 
 الحبوووب هضوومها الغذائيووة القيمووة – تركيبهووا) الحبوووب -2

 .(هيهاط – االستهالك ةالشائع
 حبوبال طهي في النقع تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 

   .الغذائية وقيمتها

 – هضوووومها – الغذائيووووة قيمتهووووا – تركيبهووووا)  اللحووووو  -3
  .(طهيها وطرق  – وأقسامها أنواعها

 اللحووو  تابروتينوو علووي الطهووي تووأثير لمعرفووة تجوواربالتطبيقووي: 
 .(للحم()رستو ا وانكماشها تجميدها)

تركيبهووا والتغيوورات التووي تطوورأ عليهووا  عوود   لحووو ال تووا ع -4
 الذ ح وأنواع المقاطع ومدى تأثير الطهي عليها.

  وصلصة  األسباجتي اللحم كرات تطبيقي صنفالتطبيقي: 
 .الطماطم

  .ها الغذائية وطرق تخزينها وحفظهاالدواجن وقيمت -5
 اللحووو  بروتينووات علووي الطهووي تووأثير لمعرفووة تجوواربالتطبيقووي: 

رسوتو   تطبيقوي  صونف  موع((  لودجاجا  رستو)  وانكماشها  تجميدها)
 الدجاج.
 – المناسووووبة الطهووووي طوووورق  – أقسووووامها)  األسووووماك -6

  .(الطهي تأثير – الغذائية القيمة
تجارب لمعرفوة توأثير الطهوي علوي بروتينوات األسوماك التطبيقي:  

 )تجميدها وانكماشها(. 
تبريووودها  األسوووماك وتقسووويما ومصوووادرها وكي يوووةتوووا ع  -7

 هيها وحفظها.وطرق ط
 (.الفرن  في)  الدوقة ببطاطس سمك تطبيقي صنفالتطبيقي: 

 البووويت وتركيبوووه وهضووومه وتخزينوووه وأهوووم اسوووتعماالته -8
 .وتأثير درجات الحرارة عليه

تجوووارب علوووي طهوووي البووويت موووع  عوووت األصووونا  التطبيقوووي: 
التطبيقيوووووة )بووووويت مسووووولوق  المااونيزر وووووان كيوووووكر الكسوووووتردة 

  الكريم كراميل(. أنواعهار 
 – الغذائيووووة قيمتهووووا – تركيبووووة)  ومنتجاتهووووا األلبووووان -9

 .(الطهي تأثير – المختلفة منتجاته – أنواعه
عمليوات الطهوي علوي   توأثير  توضوح  وتطبيقوات  تجاربالتطبيقي:  

 .ومنتجاتها األلبان
لأللبوان ومنتجاتهوا   خواص الطبيعية والكيميائيةال -10

 وطرق حفظها.
طوورق الحفووم المختلفووة  تووأثير علووي يقوواتوتطب تجوواربالتطبيقووي: 

 علي جودة األلبان ومنتجاتها.
العجووووووووائن والمخبوووووووووطات وأنواعهووووووووا والطوووووووورق  -11

 .الغذائية المستخدمة في اإلعداد وقيمتها
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طوورق الخفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 علي نوعية الكيك االسفنجي.

عمول الفطائر )أنواعهار المكونات المسوتخدمة فوي   -12
 الفطائر(.

تجارب وتطبيقات علي تأثير نوع الموادة الدهنيوة علوي لتطبيقي:  ا
نوعيووووة الفطيوووور )طبوووودر مرجووووورينر سوووومن صووووناعي(ر وتجوووووارب 
وتطبيقووات علووي تووأثير كميووة الوودهن علووي نوأيووة الفطيوور )أقوولر 

 ضا طةر أكثر(.
كميوة المواع علوي نوعيوة   تأثير  عليوتطبيقات    تجاربالتطبيقي:  

أثير اختال  طريقة العمل علي (ر و تأكثر ةر طضا  أقلر)الفطير  
 نوعية الفطير )فركر فرد وطي(.

مة فوي عملوه ودور الكيوك )أنواعوهر الموواد المسوتخد -13
 (.كال منهم علي حدى

تجوووارب وتطبيقوووات علوووي توووأثير نووووع وكميوووة الموووادة التطبيقوووي: 
 الدهنية علي نوعية الكيك الدسم.

   كميووة السووكرتالاخوو تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 وكمية السائل علي نوعية الكيك الدسم.

المواد الرافعة )أنواعها ودورهوا الحيووف فوي عمليوة  -14
  الرفع(.

تجووارب وتطبيقووات علووي الخميوورة البيوورة لمعرفووة تووأثير التطبيقووي: 
 العوامل المختلفة علي نمو وتكاثر الخميرة.

ودر علي مقدار البيكنج ب  تأثير  علي  وتطبيقات  تجاربالتطبيقي:  
 لكعك الدسم.نوعية ا

% لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  -
 للمقرر

100% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     ا عمال الفصلية )تذكر( :   
 معارض فنية  عمال الطالب 

 شفوي            نظري              طريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  علميةاجع الالمر  -

√ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

  

√ 
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 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
عدم  ر تعرض لها المقر   من الصعوبات التي -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

توافر العدد الكافي من أعضاء الهيلة المعاونة لتدريس  
، كذلك عدم وجود أماكن كافية  الجانب التطبيقي

لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي  
 للطالب بالقسم. 

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

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على -2
 ا نماط المختلفة للتقويم.

تغذية  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3
 وعلوم ا طعمة  

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
لتخزين أعمال الطالب ر مكان مناسب فيتو -5

 الستخدامها في معارض الكلية والجامعة 
)إن مالحظووووات المووووراجعين الخووووارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطووير فوي   -8
 العا  السابم

 .شراء مراجع حديثة للمكتبة -1
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -1

)مبا يبي ات رحوتنفيذه من مقتما لم اتم   -9
 و ا سباب (

لتدريب الطالب على   -1 للمقرر  بنك أسللة  إعداد 
للتقويم. المختلفة  وجود   ا نماط  عدم  بسبب 

التدريس   ييلة  بالكلية  عضاء  كافي  تدريب 

 √ 
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 على وضع بنوك ا سللة 
المعيد  -2 عدد  تخصص زيادة  في  المعينين   ين 

ا طعمة وعلوم  الخطة  .تغذية  بسبب  وذلك 
تم بها تعيين معيد واحد ة بالقسم التي ي الخمسي

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

زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس   -3
أعداد النظري   وزيادة  ا ماكن  محدودية  بسبب 

   الطالب كل عام
 معامل لتدريس الجانب التطبيقي  توفير  -4

 -ر للعا  القاد  :وير للمقر ة التطخط -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 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب 
المختلفة   الب على ا نماطالط

 للتقويم. 

عضو ييلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تغذية وعلوم ا طعمة  
مع بداية الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

الجانب انتداب من يقوم بتدريس 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووكالة الكلية   قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات وا ماكن   تحسين المرافق  
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

معامل لتدريس الجانب توفير 
 التطبيقي 

دة  المكان وعماإدارة شلون  قبل تدريس المقرر
 لكليةا



 
 
 
 

 
 

6 

                        د الرباج أ.د/سعيد مناع      بدوى رصاص  على .دأ.اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                          
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 ( 16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي 
2018-2019 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 ية كلية / معهد :التربية النوع 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 2علوم أطعمة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم يار لجنة االمتحانات متبع الختالنظام ال 5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 348 المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -
 %               عدد      %                  عدد            نتيجة االمتحان  -

 راسب     96.84     337 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين طبقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     4.24     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -مقرر :تدريس ال – 2
 (وخالفة وطهيها وإعدادها وخواصها يبهاترك)  البقول -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

النقع في طهي البقوليات  تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 
  وقيمتها الغذائية. 

 √ 

11 

34.8

4 

31.8

6 

39.09 

0.57 

17.56 
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 الحبوووب هضوومها الغذائيووة القيمووة – تركيبهووا) الحبوووب -2
 .(طهيها – االستهالك الشائعة

 حبوبال طهي في النقع تأثير علي طبيقاتتو  تجاربالتطبيقي: 
   .ذائيةالغ وقيمتها

 – هضوووومها – الغذائيووووة قيمتهووووا – تركيبهووووا)  اللحووووو  -3
  .(طهيها وطرق  – وأقسامها أنواعها

 اللحووو  تابروتينوو علووي الطهووي تووأثير لمعرفووة تجوواربالتطبيقووي: 
 .()رستو اللحم( وانكماشها تجميدها)

لتووي تطوورأ عليهووا  عوود تركيبهووا والتغيوورات ا  اللحووو  تووا ع -4
 ر الطهي عليها.الذ ح وأنواع المقاطع ومدى تأثي

  وصلصة  األسباجتي اللحم كرات تطبيقي صنفالتطبيقي: 
 .الطماطم

  .ها الغذائية وطرق تخزينها وحفظهاالدواجن وقيمت -5
 اللحووو  بروتينووات علووي الطهووي تووأثير لمعرفووة تجوواربالتطبيقووي: 

رسوتو   تطبيقوي  صونف  موع(  (لودجاجا  رستو)  وانكماشها  تجميدها)
 الدجاج.
 – المناسووووبة الطهووووي طوووورق  – أقسووووامها)  األسووووماك -6

  .(الطهي تأثير – الغذائية القيمة
تجارب لمعرفوة توأثير الطهوي علوي بروتينوات األسوماك التطبيقي:  

 )تجميدها وانكماشها(. 
األسوووماك وتقسووويما ومصوووادرها وكي يوووة تبريووودها توووا ع  -7

 وطرق طهيها وحفظها.
 (.الفرن  في)  الدوقة ببطاطس سمك تطبيقي فنصالتطبيقي: 

 ركيبوووه وهضووومه وتخزينوووه وأهوووم اسوووتعماالتهالبووويت وت -8
 .وتأثير درجات الحرارة عليه

تجوووارب علوووي طهوووي البووويت موووع  عوووت األصووونا  التطبيقوووي: 
التطبيقيوووووة )بووووويت مسووووولوق  المااونيزر وووووان كيوووووكر الكسوووووتردة 

  أنواعهار الكريم كراميل(. 
 – الغذائيووووة قيمتهووووا – بووووةكيتر )  ومنتجاتهووووا األلبووووان -9

 .(الطهي تأثير – ةالمختلف منتجاته – أنواعه
عمليوات الطهوي علوي   توأثير  توضوح  وتطبيقوات  تجاربالتطبيقي:  

 .ومنتجاتها األلبان
لأللبوان ومنتجاتهوا   خواص الطبيعية والكيميائيةال -10

 وطرق حفظها.
طوورق الحفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 

 ودة األلبان ومنتجاتها.علي ج
ا والطوووووووورق العجووووووووائن والمخبوووووووووطات وأنواعهوووووووو -11

 .الغذائية المستخدمة في اإلعداد وقيمتها
طوورق الخفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 

 علي نوعية الكيك االسفنجي.
الفطائر )أنواعهار المكونات المسوتخدمة فوي عمول  -12
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 الفطائر(.
لموادة الدهنيوة علوي علي تأثير نوع اتجارب وتطبيقات  التطبيقي:  

در مرجووووورينر سوووومن صووووناعي(ر وتجوووووارب نوعيووووة الفطيوووور )طبوووو
وتطبيقووات علووي تووأثير كميووة الوودهن علووي نوأيووة الفطيوور )أقوولر 

 ضا طةر أكثر(.
كميوة المواع علوي نوعيوة   تأثير  عليوتطبيقات    تجاربالتطبيقي:  

علي (ر و تأثير اختال  طريقة العمل أكثر ضا طةر  أقلر)الفطير  
 (.نوعية الفطير )فركر فرد وطي

مة فوي عملوه ودور لموواد المسوتخدالكيوك )أنواعوهر ا -13
 (.كال منهم علي حدى

تجوووارب وتطبيقوووات علوووي توووأثير نووووع وكميوووة الموووادة التطبيقوووي: 
 الدهنية علي نوعية الكيك الدسم.

اخووتال  كميووة السووكر  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 الكيك الدسم.وكمية السائل علي نوعية 

ف فوي عمليوة المواد الرافعة )أنواعها ودورهوا الحيوو  -14
  الرفع(.

تجووارب وتطبيقووات علووي الخميوورة البيوورة لمعرفووة تووأثير التطبيقووي: 
 العوامل المختلفة علي نمو وتكاثر الخميرة.

مقدار البيكنج بودر علي   تأثير  علي  وتطبيقات  تجاربالتطبيقي:  
 نوعية الكعك الدسم.

لمحتببببوي ا ساسببببي تدريسبببب  مببببن ا% لمببببا تببببم  -
 للمقرر

100% 

 85<             84 -60       60>  ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التز  -
 85<          84-60       60>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي           محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية    ة حالة      دراس
     ذكر( :   ا عمال الفصلية )ت

 معارض فنية  عمال الطالب 
 شفوي            نظري              طريقة تقويم الطالب  -

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

√ 

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

 

√ 

 √ 
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عدم  من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
في من أعضاء الهيلة المعاونة لتدريس  توافر العدد الكا
كذلك عدم وجود أماكن كافية   ،الجانب التطبيقي

لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي  
 للطالب بالقسم. 

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

أسللة للمقرر لتدريب الطالب على  إعداد بنك -2
 تقويم.ا نماط المختلفة لل

تغذية  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -3
 وعلوم ا طعمة  

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -4
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس   -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 معارض الكلية والجامعة الستخدامها في 
)إن ين مالحظووووات المووووراجعين الخووووارجي -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطووير فوي   -8
 العا  السابم

 . شراء مراجع حديثة للمكتبة  -5
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -6

)مبا يبي ما لم اتم تنفيذه من مقترحوات   -9
 و ا سباب (

أس-1 بنك  على إعداد  الطالب  لتدريب  للمقرر  للة 
بسبب عدم وجود تدريب كافي  يم.ا نماط المختلفة للتقو 

بنوك   وضع  على  التدريس  ييلة  بالكلية  عضاء 
 ا سللة 
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المعيد -2 عدد  تخصص زيادة  في  المعينين  تغذية    ين 
ا طعمة بالقسم .وعلوم  الخمسية  الخطة  بسبب  وذلك 

ى أن يكون  التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام عل 
بالتبادل  تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة  

 كل عام 
لتدريس  3 المتاحة  وا ماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

الطالب النظري   أعداد  ا ماكن وزيادة  بسبب محدودية 
   كل عام

 توفير معامل بدرجة كافية لتدريس الجانب التطبيقي -4
 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 ول عن التنفيذالمسئ 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 ا نماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو ييلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تغذية وعلوم ا طعمة  
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 وا ماكن   حسين المرافق  ت
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

شلون المكان وعمادة  إدارة  قبل تدريس المقرر
 الكلية

 6/24/ 2018تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: التوقيع :    بدوى رصاص لىع .دأ.اسم منسق المادة : 
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 (16 نموذج رقم )                                               
 تقرير مقرر دراسي 

2019-2020 
 امعة / أكاديمية : المنوفية ج

 كلية / معهد :التربية النوعية 
 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 
 2علوم أطعمة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2+ ) ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم ار لجنة االمتحانات النظام المتبع الختي 5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 269 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 268 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد            نتيجة االمتحان  -

 غائب     98.50    308 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين طبقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

  
 

 -تدريس المقرر : – 2

 √ 

1 1.5 
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 اوإعووووووداده وخواصووووووها تركيبهووووووا)  البقووووووول -15 الموضوعات التي تم تدريسها -
 (وخالفة وطهيها

النقع في طهي البقوليات  تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 
  وقيمتها الغذائية. 

 هضمها  الغذائية  القيمة  –  تركيبها)  الحبوب -16
 .(هيهاط – االستهالك الشائعة الحبوب

 حبوبال طهي في النقع تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 
   .الغذائية وقيمتها

 – الغذائيوووووة قيمتهوووووا – كيبهووووواتر )  اللحوووووو  -17
  .(طهيها وطرق  – وأقسامها أنواعها – هضمها

 اللحووو  تابروتينوو علووي الطهووي تووأثير لمعرفووة تجوواربالتطبيقووي: 
 .()رستو اللحم( وانكماشها تجميدها)

تركيبهوووا والتغيووورات التوووي تطووورأ   لحوووو ال تووا ع -18
يها  عد الوذ ح وأنوواع المقواطع ومودى توأثير الطهوي عل

 عليها.
  وصلصة  األسباجتي اللحم كرات تطبيقي صنفيقي: التطب

 .الطماطم

هووا الغذائيووة وطوورق تخزينهووا الوودواجن وقيمت -19
  .وحفظها

 اللحووو  بروتينووات علووي الطهووي تووأثير لمعرفووة تجوواربالتطبيقووي: 
رسوتو   بيقويتط  صونف  موع((  لودجاجا  رستو)  وانكماشها  تجميدها)

 الدجاج.
 الطهووووووي طوووووورق  – أقسووووووامها)  األسووووووماك -20

  .(الطهي تأثير – الغذائية القيمة – المناسبة
تجارب لمعرفوة توأثير الطهوي علوي بروتينوات األسوماك التطبيقي:  

 )تجميدها وانكماشها(. 
األسووماك وتقسوويما ومصووادرها وكي يووة تووا ع  -21

 هيها وحفظها.تبريدها وطرق ط
 (.الفرن  في)  الدوقة ببطاطس مكس تطبيقي صنفالتطبيقي: 
وأهووووم البوووويت وتركيبووووه وهضوووومه وتخزينووووه  -22

 .وتأثير درجات الحرارة عليه استعماالته
تجوووارب علوووي طهوووي البووويت موووع  عوووت األصووونا  التطبيقوووي: 

التطبيقيوووووة )بووووويت مسووووولوق  المااونيزر وووووان كيوووووكر الكسوووووتردة 
   أنواعهار الكريم كراميل(.

 هووووواقيمت – تركيبوووووة)  ومنتجاتهوووووا األلبوووووان -23
 توووووأثير – المختلفوووووة منتجاتوووووه – أنواعوووووه – الغذائيوووووة
 .(الطهي

عمليوات الطهوي علوي   توأثير  توضوح  وتطبيقوات  تجاربتطبيقي:  ال
 .ومنتجاتها األلبان

لأللبوان ومنتجاتهوا   خواص الطبيعية والكيميائيةال -24
 وطرق حفظها.
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طوورق الحفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 ومنتجاتها. علي جودة األلبان

العجووووووووائن والمخبوووووووووطات وأنواعهووووووووا والطوووووووورق  -25
 .الغذائية ي اإلعداد وقيمتهاالمستخدمة ف

طوورق الخفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 علي نوعية الكيك االسفنجي.

الفطائر )أنواعهار المكونات المسوتخدمة فوي عمول  -26
 الفطائر(.

وع الموادة الدهنيوة علوي تجارب وتطبيقات علي تأثير نلتطبيقي:  ا
(ر وتجوووووارب نوعيووووة الفطيوووور )طبوووودر مرجووووورينر سوووومن صووووناعي

وتطبيقووات علووي تووأثير كميووة الوودهن علووي نوأيووة الفطيوور )أقوولر 
 ضا طةر أكثر(.

كميوة المواع علوي نوعيوة   تأثير  عليوتطبيقات    تجاربالتطبيقي:  
أثير اختال  طريقة العمل علي (ر و تأكثر ضا طةر  أقلر)الفطير  
 لفطير )فركر فرد وطي(.نوعية ا

ملوه ودور مة فوي عالكيوك )أنواعوهر الموواد المسوتخد -27
 (.كال منهم علي حدى

تجوووارب وتطبيقوووات علوووي توووأثير نووووع وكميوووة الموووادة التطبيقوووي: 
 الدهنية علي نوعية الكيك الدسم.

 اخووتال  كميووة السووكر تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 .وكمية السائل علي نوعية الكيك الدسم

المواد الرافعة )أنواعها ودورهوا الحيووف فوي عمليوة  -28
  الرفع(.

تجووارب وتطبيقووات علووي الخميوورة البيوورة لمعرفووة تووأثير التطبيقووي: 
 العوامل المختلفة علي نمو وتكاثر الخميرة.

مقدار البيكنج بودر علي   تأثير  علي  وتطبيقات  تجاربالتطبيقي:  
 لكعك الدسم.نوعية ا

لمحتببببوي ا ساسببببي % لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن ا -
 للمقرر

100% 

 85<             84 -60       60>  بمحتوي المقرر  مدي التزام القائمين بالتدريس -
 85<          84-60       60>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
اسلوب المحاضرة المطورة  - أساليب التعليم والتعلم -  

اسلوب البيان العملي .-  
وب العصف الذينى.اسل-  
استراتيجية حل المشكالت .-  
عليم القائم علي المشروعات .استراتيجية الت-  
استراتيجية التعليم التعاوني . -  

√ 
√ 
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م الي نهاية  الفصل الدراسي 2020/ 15/3من 
الثاني استخدام المنصات االلكترونية وشبكات  

-Google class roomالتواصل االجتماعي )
Whats App  )  

 
             نظري      ة تقويم الطالب طريق -

المنصبببببببات االلكترونيبببببببة  اسبببببببتخدامأعمبببببببال فصبببببببلية 
 Google classوشببكات التواصبل االجتمباعي )

room-Whats App ) 
 عملي              

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
ر غيببب متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة     المعرفبببةبنبببك متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة
 متببوافرة بدرجببة محببدودة        بنببك المعرفببة       متببوافرة  الوسائل المعينة-

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

 
عدم  ر من الصعوبات التي تعرض لها المقر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

افي من أعضاء الهيلة المعاونة لتدريس  توافر العدد الك
عدم وجود أماكن كافية  ، كذلك الجانب التطبيقي

لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي  
 للطالب بالقسم. 

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

ك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على إعداد بن-2
 ا نماط المختلفة للتقويم.

√ 

√ 

√ 

 

 

 √ 
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تغذية  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3
 وعلوم ا طعمة  

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
لتخزين أعمال الطالب توفير مكان مناسب -5

 دامها في معارض الكلية والجامعة الستخ
)إن جيين مالحظووووات المووووراجعين الخووووار  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطووير فوي   -8
 العا  السابم

 .شراء مراجع حديثة للمكتبة -1
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -2

)مبا يبي ات ما لم اتم تنفيذه من مقترحو  -9
 و ا سباب (

لتدريب الطالب على  إعد  -7 للمقرر  بنك أسللة  اد 
للت  المختلفة  وجود   قويم.ا نماط  عدم  بسبب 

التدريس   ييلة  بالكلية  عضاء  كافي  تدريب 
 على وضع بنوك ا سللة 

المعيد  -8 عدد  تخصص زيادة  في  المعينين   ين 
ا طعمة وعلوم  الخطة  .تغذية  بسبب  وذلك 
تم بها تعيين معيد واحد الخمسية بالقسم التي ي 

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

زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس   -9
أعداد النظري   وزيادة  ا ماكن  محدودية  بسبب 

   الطالب كل عام
 معامل لتدريس الجانب التطبيقي  توفير  -10
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 -ر للعا  القاد  :خطة التطوير للمقر  -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير التطوير  مجاالت
تحسين  

إمكانيات  
 التدريس 

   

مع بداية العام   شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب 
المختلفة   الطالب على ا نماط

 للتقويم. 

عضو ييلة التدريس القائم   ريس المقررقبل تد 
ووكالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تغذية وعلوم ا طعمة  
مع بداية الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي 

لعلمي ووكالة الكلية  القسم ا قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات وا ماكن   تحسين المرافق  
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

معامل لتدريس الجانب توفير 
 التطبيقي 

إدارة شلون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر
 لكليةا

                        أ.د/سعيد مناعاسم منسق المادة : 
 2020-2019التاريخ :    /    /                                التوقيع :            
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 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

 
 

 (66ًَٕرج سلى )

 تقرير مقرر دراسي

0262/     0261للعام األكاديمي     
 خبيؼخ / انًُٕفٛخ

 كهٛخ / انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -6

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -2

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -3

( ػًهٙ /( َظش٘ + )  2)  نٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذحػذد ا -4  

  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -5

يزٕافش  (     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6 )    

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -6

 525 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 566 طالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌػذد ان -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

( 566%          ػذد       %            )       77,77ػذد      

 َبخر        )      ( ساعت

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    25.55  يًزبص

 %  25.55خٛذ خذا 

 % 5( يًزبص 46    

 % 62,65( خٛذ خذا   647)     

 % 77,37(خٛذ    305)    

 % 54,35( يمجٕل   365)

 رذسٚظ انًمشس: -2

         انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

  %600 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 2 - 

 

 
 

% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

600%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 (  )>55 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 (  )>55 

 (رذسٚت ػًهٙ  شٚخ )(يسبضشاد َظ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   )  دساعخ زبنخ   )     (

ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ    ،األػًبل انفصهٛخ )رزكش( 

 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 )      ( شفٕ٘    %  50َظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -3

( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )     ( يزٕافشح )    انًشاخغ انؼهًٛخ  -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش  )     انٕعبئم انًؼُٛخ -

   ٕافشحيز

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

   %76.95       َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ انزذٚظ .6 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -6

 

ٍٛٛ يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخ -7

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -5

 فٙ انؼبو انغبثك

رمذٚى أَشطخ يزُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ  .6

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -7

 ْٙ ٔاألعجبة(
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 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -60

 ًغئٕل ػٍ انزُفٛزان رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  لجم رذسٚظ انًمشس 

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

 د / صجبذ ػجذانسكى     &                           َٕال ششف  د /أعزبر انًبدح : 

 أيبَٗ ػجذ انًمصٕد سئٛظ يدهظ انمغى : أ.د / 
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 تقرير مقرر دراسي

0268/     0262للعام األكاديمي     
 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية - أ  

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -5

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -7

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -60

( ػًهٙ /( َظش٘ + )  2)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -66  

  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -62

يزٕافش   (    َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -63 )    

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -64

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -66

 6033 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 6033 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

( 773%          ػذد       %            )   77,77ػذد      

 ساعت (   45َبخر        )   

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    ( 57)يًزبص

 %  (     676)   خٛذ خذا 

 % 77,37(خٛذ    266)    

 % 54,35( يمجٕل  457)

 رذسٚظ انًمشس: -62

         انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

  %600 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

600%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60      (    )60-54   

 (  )>55 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 (  )>55 
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 (رذسٚت ػًهٙ  شٚخ )(يسبضشاد َظ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   )  دساعخ زبنخ   )     (

ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ    ،األػًبل انفصهٛخ )رزكش( 

 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –س انًزؼذدح نهًؼهى  ٔاألدٔا

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -63

ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش  ( يزٕافشح  )     ( يزٕافشح )    انًشاخغ انؼهًٛخ  -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش  )     انٕعبئم انًؼُٛخ -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -64

   %85.18        نًمشسَزٛدخ رمٕٚى انطالة  -65

 ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ انزذٚظ .2 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -66

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -67

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -65

 فٙ انؼبو انغبثك

رمذٚى أَشطخ يزُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ  .2

 نهطالة  

ٛزِ يٍ يمزشزبد )يب يب نى ٚزى رُف -67

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  لجم رذسٚظ انًمشس 

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

زذسٚت انطالة ػهٗ ن

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس
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 د / صجبذ ػجذانسكى     &                           د / َٕال ششف أعزبر انًبدح : 

 أيبَٗ ػجذ انًمصٕد سئٛظ يدهظ انمغى : أ.د / 
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 تقرير مقرر دراسي

0269/     0268للعام األكاديمي     
 

 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -65

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -66

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -67

( ػًهٙ /( َظش٘ + )  2)  انغبػبد انًؼزًذحػذد انٕزذاد /  -65  

  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -67

يزٕافش  (     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -20 )    

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -26

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -26

 6037 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 6037 زٍٚ أدٔا االيزسبٌػذد انطالة انه -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

( 6066%          ػذد       %            )       77,77ػذد      

 ( ساعت  26َبخر        )    

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %                       يًزبص

 %                  خٛذ خذا 

 %  ( يًزبص35) 

 %       ( خٛذ خذا656) 

 %     (خٛذ  342)

 %      ( يمجٕل 460)

 رذسٚظ انًمشس: -22

         انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

  %600 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

600%  
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يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 (  )>55 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 (  )>55 

 (رذسٚت ػًهٙ  شٚخ )(يسبضشاد َظ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   )  دساعخ زبنخ   )     (

ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ    ،األػًبل انفصهٛخ )رزكش( 

 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 )      ( شفٕ٘     % 50َظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -23

( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )     ( يزٕافشح )    انًشاخغ انؼهًٛخ  -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش  )     انٕعبئم انًؼُٛخ -

   زٕافشحي

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

   %70.42        َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -25

 ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ انزذسٚظ .3 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -26

 

بسخٍٛٛ يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخ -27

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -25

 فٙ انؼبو انغبثك

رمذٚى أَشطخ يزُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ  .3

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -27

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -30

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 9 - 

 

 
 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  لجم رذسٚظ انًمشس 

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

 د / صجبذ ػجذانسكى     &                           د / َٕال ششف أعزبر انًبدح : 

 أيبَٗ ػجذ انًمصٕد سئٛظ يدهظ انمغى : أ.د / 

 2065/6/24رى اإلػزًبد ثًدهظ انكهٛخ ثزبسٚخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2019/2020                      -اإلحصائيات : – 1
 270  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 270  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          3.8    عدد      % 96.2    عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب  10       ناجح           260   
للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها
        

 -تدريس المقرر : – 2
بعــ   –أهميـة صــحة اإلنســان وكيفيــة الحفــاظ عليهــا   الموضوعات التي تم تدريسها -

األمرا  الشائعة التي تنتقل إلي اإلنسان والوقاية منها 
بعـــــ  االصـــــابات والحـــــاالت الطارئـــــة واإلســـــعافات  –

 األولية المختلفة. 
% لمــا تــم تدريســل مــن المحتــوي األساســي  -

 للمقرر
 100 % 

ـــــوي  -  85<            84-60             60>        مـــــدي التـــــزام القـــــائمين بالتـــــدريس بمحت



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
 

 شفوي       نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
من الصعوبات التي واجهت تدريس المقرر عـدم وجـود   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 أماكن لتخزين أعمال الطالب 
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تــــوفير المراجــــع العلميــــة الحديثــــة التــــي تخــــدم   .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المقرر في مكتبة الكلية 
عمــــــــل دورات تدريبيــــــــة للطــــــــالب الملتحقــــــــين   .2

بالمقرر في مجال اإلسعافات األوليـة بالتعـاون 
 للمقرر(  ) كجزء تطبيقيمع كلية الطب 

)مثـل اضافة فصـل عـن أهـم أمـرا  العصـر   .3
السكري ، ضغط الـدم المرتفـع ، الفشـل الكلـوي 

 ، اإللتهاب الكبدي( 
 توفير أماكن مناسبة لتخزين أعمال الطالب .4
بنــــئ أســــئلة للمقــــرر لتــــدريب الطــــالب  إعــــداد  .5

 علي األنماط المختلفة للتقويم  
 

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبق 

 ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8



   

ــــــي بعــــــ  المصــــــادر  .1 العام السابق ــــــل الطــــــالب ال تــــــم توجي
ـــــــت للحصـــــــول علـــــــي  ـــــــي االنترن ـــــــة عل التعليمي
 معلومات إضافية في موضوعات المقرر 

 إعداد بنئ أسئلة للمقرر  .2
)مـا هـي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و األسباب (
تــــوفير المراجـــــع العلميـــــة الحديثــــة التـــــي تخـــــدم  .1

تـــــوفر المقـــــرر فـــــي مكتبـــــة الكليـــــة نظـــــرا لعـــــدم 
 الميزانية الكافية 

الدورات التدريبية في مجال االسـعافات األوليـة  .2
للطــــــالب كجــــــزء عملــــــي للمقــــــرر لعــــــدم نــــــص 
 الالئحة علي وجود جانب تطبيقي للمقرر 

وجــــود أمــــاكن كافيــــة لتخــــزين أعمــــال الطــــالب  .3
 لمحدودية األماكن المخصصة للقسم بالكلية 

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
إضـــافة جـــزء عـــن أهـــم أمـــرا   محتوي المقرر

 العصر 
ــــــدريس  قبل البدء في تدريس المقرر  ــــــة الت عضــــــو هيئ

 القـــــائم بتـــــدريس المقــــــرر
   والقسم العلمي 

 تحسين امكانيات التدريس 
 

ـــــة  .1 شـــــراء مراجـــــع حديث
 للمكتبة 

 
 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 
  

ــــة للدراســــات  ــــة الكلي وكال
العليا ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 
  
 

زيـــــــــــــــــــادة األمـــــــــــــــــــاكن  .1 تحسين المرافق 
المخصصــــــــــة للقســــــــــم 
بالكليــة إليجــاد أمـــاكن 
لتخـــــــــــــــــزين أعمـــــــــــــــــال 

 الطالب 

 عميد الكلية  الخطة المستقبلية للكلية 

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

 
 



 
dجقرير مقرر دراسي 

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ٍِىشوتٍىٌىجً االغزٌح  اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 اٌثأٍح اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 ِجٍس اٌمسُتشىًٍ  إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 ِتىفش                 غٍش ِتىفش  ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 ٌٍّادج  ٌٓأستار ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 163 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 157 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 % ٔاجح 8115تٕسثح  133ػذد  ٔتٍجح االِتحاْ  -

 % ساسة 14172تٕسثح  24ػذد

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

  617جٍذ جذا            1122ِّتاص       

 56144ِمثىي            17117جٍذ        

 -جذريس المقرر : – 2

 ِمذِح وتؼشٌف ػٍُ اٌٍّىشوتٍىٌىجً -1 اٌّىػىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -

 اشىاي وتشوٍة اٌخٍٍح اٌٍّىشوتٍح  -2

 ّٔى وتىاثش اٌٍّىشوتاخ-3

 ِٕحًٕ إٌّى وِشاحٍه وأهٍّته االلتظادٌح  -4

 اٌؼىاًِ اٌفٍضٌائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -5

 اٌؼىاًِ اٌىٍٍّائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -6

 االٔضٌّاخ اٌثىتٍشٌح  -7

 1شوتاختمسٍُ اٌٍّى -8

 2تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -9

 اٌتٕفس فً اٌثىتشٌا-11

 اٌتغزٌح فً اٌثىتشٌا-11

 اٌفطشٌاخ وػاللتها تاألغزٌح -12

 اِثٍح ٌثؼغ أىاع اٌٍّىشوتاخ فً األغزٌح -13

 االِشاع اٌغزائٍح -14

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 √ 85<            84 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 √85<         84-61       61> ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشس -

 تذسٌة ػًٍّ     √ِحاػشاخ ٔظشٌح      √ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√

 ٍح )تزوش( :       األػّاي اٌفظٍ

 

√ 



 
 شفىي √ٔظشي                       √ ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح            

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 ال ٌىجذ1 -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 %77.82            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

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

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -2

 اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض تغزٌح وػٍىَ  -3

 األؽؼّح

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -4

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -5

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (جيين مالحظبت المراجعين الخبر -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 1 -1

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -2

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -1

ٌٍتمى1ٌُ تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح اٌّختٍفح 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض تغزٌح وػٍىَ  -2

أؽؼّح 1ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض اٌّؼٍذ فً 

 ج تاٌتثادي وً ػاَاٌتغزٌح واٌّالتس واإلداس

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  -3

 تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب وً ػاَ 

تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض تجٍّغ األجهضج  -4

واألدواخ االصِح ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح ٌٍطالب 

ٌالصِح تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ ا

 ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

اٌؼٍٍا وٌجٕح وواٌح اٌذساساخ 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 



 
صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض اٌتغزٌح وػٍىَ األؽؼّح 

اٌخطح  ِغ تذاٌح

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض 

تجٍّغ األجهضج واألدواخ االصِح 

ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح 

ٌٍطالب تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء 

اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها 

 وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

إداسج شةىْ اٌّىاْ وػّادج  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٍحاٌىٍ

 اسُ ِٕسك اٌّادج :أ1د/ ٌحً ػثذإٌّؼُ  أ1د/ ػًٍ سطاص

 2117-2116اٌتىلٍغ :                                            اٌتاسٌخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

 

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ٍِىشوتٍىٌىجً االغزٌح  اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 اٌثأٍح اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 ِتىفش                 غٍش ِتىفش  ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 ٌٍّادج ٌٓ أستار  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 317 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 312 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة   89127     283ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا      116ِّتاص         

 جٍذ                    ِمثىي 

 -المقرر : جذريس – 2

 ِمذِح وتؼشٌف ػٍُ اٌٍّىشوتٍىٌىجً -1 اٌّىػىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -

 اشىاي وتشوٍة اٌخٍٍح اٌٍّىشوتٍح  -2

 ّٔى وتىاثش اٌٍّىشوتاخ-3

 ِٕحًٕ إٌّى وِشاحٍه وأهٍّته االلتظادٌح  -4

 اٌؼىاًِ اٌفٍضٌائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -5

 اٌؼىاًِ اٌىٍٍّائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -6

 االٔضٌّاخ اٌثىتٍشٌح  -7

 1تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -8

 2تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -9

 اٌتٕفس فً اٌثىتشٌا-11

 اٌتغزٌح فً اٌثىتشٌا-11

 اٌفطشٌاخ وػاللتها تاألغزٌح -12

 اِثٍح ٌثؼغ أىاع اٌٍّىشوتاخ فً األغزٌح -13

 االِشاع اٌغزائٍح -14

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 √ ( 85<            84 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 √85<         84-61       61> ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشس -

 تذسٌة ػًٍّ     √ِحاػشاخ ٔظشٌح      √ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√

√ 

34 

 8.2 75.7 

10.73 

4.7 



 
 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

 شفىي √ٔظشي                       √ ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح            

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 ال ٌىجذ1 -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 %87.26            -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

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

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -7

 اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

 صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي1 -8

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -9

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -11

ٌتخضٌٓ أػّاي اٌطالب الستخذاِها فً تىفٍش ِىاْ ِٕاسة  -11

 ِؼاسع اٌىٍٍح واٌجاِؼح

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 1 -3

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -4

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -5

اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض تغزٌح وػٍىَ  -6

اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها أؽؼّح 1ورٌه تسثة 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض اٌّؼٍذ فً 

 اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  -7

 تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب وً ػاَ 

تجٍّغ األجهضج تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض  -8

واألدواخ االصِح ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح ٌٍطالب 

تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

 ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ



 
إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة    

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض اٌتغزٌح وػٍىَ األؽؼّح 

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح اٌمسُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض 

تجٍّغ األجهضج واألدواخ االصِح 

ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح 

تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء ٌٍطالب 

اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها 

 وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

إداسج شةىْ اٌّىاْ وػّادج  لثً تذسٌس اٌّمشس

 اٌىٍٍح

 اسُ ِٕسك اٌّادج : أ1د/ ٌحً ػثإٌّؼُ أ1د/ ػًٍ سطاص

 2118-2117اٌتاسٌخ :    /    /اٌتىلٍغ :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ٍِىشوتٍىٌىجً االغزٌح  اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 اٌثأٍح اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 ِتىفش                 غٍش ِتىفش  ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 ٌٍّادج  ٌٓأستار  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 335 تاٌّمشسػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ  -

 353 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة   93148     330ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا      1169ِّتاص        

 جٍذ                    ِمثىي 

 -جذريس المقرر : – 2

 ِمذِح وتؼشٌف ػٍُ اٌٍّىشوتٍىٌىجً -1 اٌّىػىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -

 اشىاي وتشوٍة اٌخٍٍح اٌٍّىشوتٍح  -2

 ّٔى وتىاثش اٌٍّىشوتاخ-3

 ِٕحًٕ إٌّى وِشاحٍه وأهٍّته االلتظادٌح  -4

 اٌؼىاًِ اٌفٍضٌائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -5

 اٌؼىاًِ اٌىٍٍّائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -6

 االٔضٌّاخ اٌثىتٍشٌح  -7

 1تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -8

 2تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -9

 اٌتٕفس فً اٌثىتشٌا-11

 اٌتغزٌح فً اٌثىتشٌا-11

 تاألغزٌحاٌفطشٌاخ وػاللتها  -12

 اِثٍح ٌثؼغ أىاع اٌٍّىشوتاخ فً األغزٌح -13

 االِشاع اٌغزائٍح -14

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 √ ( 85<            84 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 √85<         84-61       61> ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشس -

 تذسٌة ػًٍّ     √ِحاػشاخ ٔظشٌح      √ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

√ 

23 

12.7

4 

74.2 

6.51 

4.24 



 
 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√

 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

 شفىي √ٔظشي                       √ ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 ػًٍّ   √أػّاي فظٍٍح            

 -المحبحة للحذريس :اإلمكبنبت  -3

 ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 ال ٌىجذ1 -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 91115%   -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 1 -12 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -13

 اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

 اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي1صٌادج ػذد  -14

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -15

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -16

تىفٍش ِىاْ ِٕاسة ٌتخضٌٓ أػّاي اٌطالب الستخذاِها فً  -17

 ِؼاسع اٌىٍٍح واٌجاِؼح

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 1 -5

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -6

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -9

وافً تاٌىٍٍح اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ تسثة ػذَ وجىد تذسٌة 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض تغزٌح وػٍىَ  -11

أؽؼّح 1ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض اٌّؼٍذ فً 

 اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

ٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي صٌادج ػذد ا -11

 تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب وً ػاَ 

تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض تجٍّغ األجهضج  -12

واألدواخ االصِح ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح ٌٍطالب 

تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

 ضٌها وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػهإٌّى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػ

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح تحسٍٓ إِىأٍاخ 



 
 اٌتذسٌس 

   

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ اٌذساسً

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض اٌتغزٌح وػٍىَ األؽؼّح 

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍحاٌمسُ 

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض تىفٍش ِؼًّ 

تجٍّغ األجهضج واألدواخ االصِح 

ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح 

ٌٍطالب تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء 

اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها 

 وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

إداسج شةىْ اٌّىاْ وػّادج  لثً تذسٌس اٌّمشس

 اٌىٍٍح

 ٌحً ػثإٌّؼُ أ1د/ ػًٍ سطاص اسُ ِٕسك اٌّادج : أ1د/

 2118/6/24تُ اإلػتّاد تّجٍس اٌىٍٍح تتاسٌخ: اٌتىلٍغ :                           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنزلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 ٍِىشوتٍىٌىجً االغزٌح  اسُ اٌّمشس 1

 ِٕضًٌالتظاد  اٌتخظض 2

 اٌثأٍح اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 ِتىفش                 غٍش ِتىفش  ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 ٌٍّادج  ٌٓأستار ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 275 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 272 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 % ٔاجح 94.49تٕسثح  257ػذد  ٔتٍجح االِتحاْ  -

 % ساسة6154تٕسثح  18ػذد

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

    %11112تٕسثح  3ػذدِّتاص       

 %11166تٕسثح  29ػذدجٍذ جذا       

 %43111تٕسثح  117ػذد جٍذ        

 %391715تٕسثح 118ػذدِمثىي            

 -جذريس المقرر : – 2

 ِمذِح وتؼشٌف ػٍُ اٌٍّىشوتٍىٌىجً -1 اٌّىػىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها -

 اشىاي وتشوٍة اٌخٍٍح اٌٍّىشوتٍح  -2

 ّٔى وتىاثش اٌٍّىشوتاخ-3

 ِٕحًٕ إٌّى وِشاحٍه وأهٍّته االلتظادٌح  -4

 اٌؼىاًِ اٌفٍضٌائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -5

 اٌؼىاًِ اٌىٍٍّائٍح اٌّؤثشج ػًٍ إٌّى -6

 االٔضٌّاخ اٌثىتٍشٌح  -7

 1تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -8

 2تمسٍُ اٌٍّىشوتاخ -9

 اٌتٕفس فً اٌثىتشٌا-11

 اٌثىتشٌااٌتغزٌح فً -11

 اٌفطشٌاخ وػاللتها تاألغزٌح -12

 اِثٍح ٌثؼغ أىاع اٌٍّىشوتاخ فً األغزٌح -13

 االِشاع اٌغزائٍح -14

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 √ ( 85<            84 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 √85<         84-61       61> االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشسِذي تغطٍح  -

 تذسٌة ػًٍّ     √ِحاػشاخ ٔظشٌح      √ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح√

√ 



 
 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 

 شفىي √ٔظشي                       √ ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 ػًٍّ   √       أػّاي فظٍٍح     

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِتىافشج تذسجحِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج تذسجح ِحذودج             غٍش ِتىافشج  √ِتىافشج      اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 ال ٌىجذ1 -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 1 -18 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -19

 اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ

ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض تغزٌح وػٍىَ صٌادج  -21

 األؽؼّح

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -21

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -22

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 حذٌثح ٌٍّىتثح 1ششاء ِشاجغ  -7

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -8

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -13

اٌّختٍفح ٌٍتمى1ٌُ تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض تغزٌح وػٍىَ صٌادج ػذد  -14

أؽؼّح 1ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض اٌّؼٍذ فً 

 اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  -15

 دج أػذاد اٌطالب وً ػاَ تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌا

تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض تجٍّغ األجهضج  -16

واألدواخ االصِح ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً فؼاي ٌسّح ٌٍطالب 

تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

 ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

 -:خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد   -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشسإػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 



 
تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ  ٌٍتمى1ٌُاٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض اٌتغزٌح وػٍىَ األؽؼّح 

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

تىفٍش ِؼًّ ٍِىشوتٍىٌىجً ِجهض 

تجٍّغ األجهضج واألدواخ االصِح 

فؼاي ٌسّح ٌتذسٌس اٌّمشس تشىً 

ٌٍطالب تاٌتذسٌة ػًٍ اٌجضء 

اٌتطثٍمً ِٓ ػًّ اٌثٍةاخ اٌالصِح 

ٌّٕى اٌٍّىشوتاخ وؽشق ػضٌها 

 وػًّ اٌظثغاخ تأٔىاػها

إداسج شةىْ اٌّىاْ وػّادج  لثً تذسٌس اٌّمشس

 اٌىٍٍح

 أ1د/ ػًٍ سطاص اسُ ِٕسك اٌّادج :

 2020-2019اٌتاسٌخ :    /    /اٌتىلٍغ :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 7102تقشَش هقشس دساسٍ  علن الٌفس الٌوى  عا م 

 

 

 قسن : ..العلىم التشتىَح والٌفسُح .............................

 

 -هعلىهاخ أساسُح : –أ 

 عهى انُفس انًُٕ انًمزراسى  1

 خًٛع انزخصصبد  انزخصص 2

 اانثبَٛخ   انفزلخ / انًسزٕ٘ 3

 ( َظز٘  2     )  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 َظبو انًزاخعخ انذاخهٛخ انُظبو انًزجع الخزٛبر ندُخ االيزحبَبد 5

 غٛز يزٕفز َظبو انًزاخعخ انخبرخٛخ ناليزحبٌ 6

 ععٕ فمػ ثبنزذرٚسعذد انمبئًٍٛ  7

 -هعلىهاخ هتخصصح : –ب 

 -اإلحصائُاخ : – 0

 303 عذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 303 عذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 راست4 - َبخح  777 َزٛدخ االيزحبٌ  -

عذد انُبخحٍٛ غجمب نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ  -

 عهٛٓب

 خٛذ خذا 103-  يًزبس  3

 يمجٕل 241-خٛذ 332-

 -تذسَس الوقشس : – 7

 يفٕٓو عهى َفس انًُٕ –انًُٕ  يفٕٓو -1 انًٕظٕعبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 ْذف عهى َفس انًُٕ -اًْٛخ عهى انُفس انًُٕ-2

 لٕاٍَٛ انًُٕ  -يطبنت انًُٕ-3

 انعٕايم انًؤثزح عهٗ انًُٕ  -4

يزحهخ انحزكٙ انعمهٗ فٗ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ -5

 انطفٕنخ انًجكزح

 انهعت فٗ يزحهخ انطفٕنخ انًجكزح  –خصبئص انًُٕ انهغٕٖ -6

انحزكٙ انعمهٗ فٗ يزحهخ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ -7

 انطفٕنخ انًزأخزح 

انعٕايم انًؤثزح عهٗ ركٛف انطفم فٗ انًزحهخ –خصبئص انًُٕ انهغٕٖ -3

 انطفٕنخ انًزأخزح

 اْذاف انًزاْمخ  –يزاحم فززح انًزاْمخ –انجهٕغ  –يعُٗ انًزاْمخ -7

انحزكٙ انعمهٗ فٗ يزحهخ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ -10

 انًزاْمخ

انزٕخّٛ ٔاإلرشبد فٗ يزحهخ -االخزًبعٗ–خصبئص انًُٕ االَفعبنٗ  -11

 انًزاْمخ 

انزحهٛم  –نُفسٗ غزق ٔأسبنٛت عالج االظطزاثبد انُفسٛخ ) اإلرشبد ا-12

 انعالج اندًبعٗ (  –انُفسٗ 

 يشكالد انًزاْمخ  –يشكالد انطفٕنخ انًجكزح ٔانًزأخزح -13

 

 %100% نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕ٘  -



 
 األسبسٙ نهًمزر

يذ٘ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕ٘  -

 انًمزر 

100% 

يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕعبد  -

 انًمزر

100% 

ٔانزفكٛز انُبلذ ٔانعصف انًُبلشبد ٔاألسزُزبخبد  يٍ خالليحبظزاد َظزٚخ  انزعهٛى ٔانزعهىأسبنٛت  -

 انذُْٙ. 

            أيزحبٌ أعًبل انسُخ  - أيزحبٌ َظز٘  غزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 -اإلهكاًاخ الوتاحح للتذسَس : -3

 يزٕافزح  انًزاخع انعهًٛخ -

 يزٕافزح انٕسبئم انًعُٛخ-

 غٛز يزطهت  انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

 ال ٕٚخذ  -قُىد إداسَح وتٌظُوُح: -4

 %79.91  -ًتُجح تقىَن الطالب للوقشس: -5

أدخبل ثعط انًٕظٕعبد يثم عزض  ثعط انًشكالد انزٗ  -1 -هقتشحاخ تحسُي الوقشس : -6

 ٚزعزض نٓب االغفبل  يثم االَحزافبد اندُسٛخ انًسزحذثخ 

أدخبل ثعط انًٕظٕعبد يثم عزض  ثعط انًشكالد انزٗ  -2

، االديبٌ اندُسٛخ ٚزعزض نٓب انًزاْمٍٛ  يثم االَحزافبد 

 عهٗ االَززَذ

هالحظاخ الوشاجعُي الخاسجُُي )إى  -2

 وجذخ (

1- 

2- 

3- 

ها تن تٌفُزٍ هي هقتشحاخ التطىَش فٍ  -8

 العام الساتق

 انطالة فٙ انًحبظزادرى رُفٛذ يُبلشخ يشكالد االغفبل يع -1

 

ها لن َتن تٌفُزٍ هي هقتشحاخ )ها هٍ و  -9

 األسثاب (

 نألنزشاو ثحدى انًمزر غجمب نعذد انسبعبد انًمزرح 

 

 

 -خطح التطىَش للوقشس للعام القادم : -01

يدبالد 

 انزطٕٚز 

انًشكالد 

انًسزحذثخ نذٖ 

 انًزاْمٍٛ

 رٕصٛف انزطٕٚز

ثبَٛب  يشكالد اانًزاْمٍٛ 

يثم : االَحزافبد اندُسٛخ ) 

 –َشأح انًشكهخ  –انًعُٗ 

 –انحم  (  –االسجبة 

االديبٌ عهٗ يٕالع 

انزٕاصم االخزًبعٗ ) 

 –االسجبة  –انًعُٗ 

 انحهٕل ( 

 رٕلٛذ انزطٕٚز

 انعبو انمبدو

 انًسئٕل عٍ انزُفٛذ

 د يُٗ سعٛذ

 

 سئُسح القسن  / أ.د أهاًً عثذ الوقصىد             سعُذ اسن هٌسق الوادج : د هًٌ 

                   هًٌ سعُذ :  التىقُع

 7102  /    /    : التاسَخ 

 

 

 

 



 
  2013عبو   انًُٕ انُفس عهى  تقشَش هقشس دساسٍ

 قسن : ..العلىم التشتىَح والٌفسُح .............................

 -هعلىهاخ أساسُح : –أ 

 علن الٌفس الٌوى اسن الوقشس 0

 جوُع التخصصاخ  التخصص 7

 االثاًُح   الفشقح / الوستىٌ 3

 ( ًظشٌ  7     )  عذد الىحذاخ / الساعاخ الوعتوذج 4

 ذاخلُحًظام الوشاجعح ال الٌظام الوتثع الختُاس لجٌح االهتحاًاخ 5

 غُش هتىفش ًظام الوشاجعح الخاسجُح لالهتحاى 6

 عضى فقط عذد القائوُي تالتذسَس 2

 -هعلىهاخ هتخصصح : –ب 

 -اإلحصائُاخ : – 0

 427 عذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 420 عذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 ( راست -    )  ( َبخح   %100   )   َزٛدخ االيزحبٌ  -

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ غجمب نهزمذٚزاد  -

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 ( خٛذ خذا  1701 )  ( يًزبس 00004 ) 

 ( يمجٕل3507   )  (خٛذ    4604  ) 

 -تذسَس الوقشس : – 7

 عهى َفس انًُٕ يفٕٓو –يفٕٓو انًُٕ  -1 انًٕظٕعبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 ْذف عهى َفس انًُٕ -اًْٛخ عهى انُفس انًُٕ-2

 لٕاٍَٛ انًُٕ  -يطبنت انًُٕ-3

 انعٕايم انًؤثزح عهٗ انًُٕ  -4

انحزكٙ انعمهٗ فٗ يزحهخ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ -5

 انطفٕنخ انًجكزح

 انهعت فٗ يزحهخ انطفٕنخ انًجكزح  –خصبئص انًُٕ انهغٕٖ -6

انحزكٙ انعمهٗ فٗ يزحهخ  –بئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ خص-7

 انطفٕنخ انًزأخزح 

انعٕايم انًؤثزح عهٗ ركٛف انطفم فٗ –خصبئص انًُٕ انهغٕٖ -3

 انًزحهخ انطفٕنخ انًزأخزح

 اْذاف انًزاْمخ  –يزاحم فززح انًزاْمخ –انجهٕغ  –يعُٗ انًزاْمخ -7

انحزكٙ انعمهٗ فٗ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ  -10

 يزحهخ انًزاْمخ

انزٕخّٛ ٔاإلرشبد فٗ -االخزًبعٗ–خصبئص انًُٕ االَفعبنٗ   -11

 يزحهخ انًزاْمخ 



 
غزق ٔأسبنٛت عالج االظطزاثبد انُفسٛخ ) اإلرشبد انُفسٗ  -12

 انعالج اندًبعٗ (  –انزحهٛم انُفسٗ  –

 يشكالد انًزاْمخ  –يشكالد انطفٕنخ انًجكزح ٔانًزأخزح  -13

 

% نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ  -

 نهًمزر

100% 

يذ٘ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕ٘  -

 انًمزر 

(100)% 

 %(100) يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕعبد انًمزر -

 (يحبظزاد َظزٚخ    / )  أسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى -

.انًُبلشبد ٔاألسزُزبخبد   األعًبل انفصهٛخ )رذكز( : 

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

 ايزحبٌ أعًبل انسُخ  -     َظز٘ ايزحبٌ  غزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 

 

 -اإلهكاًاخ الوتاحح للتذسَس : -3

 يزٕافزح  انًزاخع انعهًٛخ -

 يزٕافزح انٕسبئم انًعُٛخ-

 غٛز يزطهت   انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

 ال رٕخذ   -لٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %85.75  -َزٛدخ رمٕٚى انطالة نهًمزر: -5

أدخبل ثعط انًٕظٕعبد يثم عزض  ثعط انًشكالد انزٗ  -1 -يمززحبد رحسٍٛ انًمزر : -6

 ٚزعزض نٓب االغفبل  يثم االَحزافبد اندُسٛخ انًسزحذثخ 

أدخبل ثعط انًٕظٕعبد يثم عزض  ثعط انًشكالد انزٗ  -2

، االديبٌ عهٗ ٚزعزض نٓب انًزاْمٍٛ  يثم االَحزافبد اندُسٛخ 

 االَززَذ

يالحظبد انًزاخعٍٛ انخبرخٍٛٛ )إٌ  -7

 ٔخذد (

1- 

2- 

3- 

يب رى رُفٛذِ يٍ يمززحبد انزطٕٚز فٙ  -3

 انعبو انسبثك

اْمٍٛ يع انطالة فٙ رى رُفٛذ يُبلشخ يشكالد االغفبل انًز-1

 انًحبظزاد

2- 

3- 



 
يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يمززحبد )يب ْٙ ٔ  -7

 األسجبة (
 اظبفخ رهك انًشكالد فٙ انًزخع -1

2- 

3- 

 

 

 

 -خطح التطىَش للوقشس للعام القادم : -01

يدبالد 

 انزطٕٚز 

انًشكالد 

انًسزحذثخ نذٖ 

االغفبل 

 ٔانًزاْمٍٛ

 رٕصٛف انزطٕٚز

أال يشكالد االغفبل يثم : 

االَحزافبد اندُسٛخ ) 

 –َشأح انًشكهخ  –انًعُٗ 

 انحم  ( –االسجبة 

 اانًزاْمٍٛ ثبَٛب  يشكالد

)  اندُسٛخ االَحزافبد:  يثم

 – انًشكهخ َشأح – انًعُٗ

 – (  انحم – االسجبة

االديبٌ عهٗ يٕالع 

انزٕاصم االخزًبعٗ ) 

 –االسجبة  –انًعُٗ 

 انحهٕل ( 

 رٕلٛذ انزطٕٚز

 انعبو انمبدو

 انًسئٕل عٍ انزُفٛذ

 د يُٗ سعٛذ

 

               سئُسح هجلس القسن  : أ. د / أهاًٍ عثذالوقصىد                 اسن هٌسق الوادج : د هًٌ سعُذ 

     :هًٌ سعُذالتىقُع

  7108التاسَخ  :     /   /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  2017عبو  انًُٕ انُفس عهى  هقشس دساسٍتقشَش 

 

 قسن : ..العلىم التشتىَح والٌفسُح .............................

 

 -هعلىهاخ أساسُح : –أ 

 علن الٌفس الٌوى اسن الوقشس 1

 جوُع التخصصاخ  التخصص 2

 االثاًُح   الفشقح / الوستىٌ 3

 ( ًظشٌ  7     )  عذد الىحذاخ / الساعاخ الوعتوذج 4

 ًظام الوشاجعح الذاخلُح الٌظام الوتثع الختُاس لجٌح االهتحاًاخ 5

 غُش هتىفش ًظام الوشاجعح الخاسجُح لالهتحاى 6

 عضى فقط عذد القائوُي تالتذسَس 7

 -هعلىهاخ هتخصصح : –ب 

 -اإلحصائُاخ : – 0

 1037 عذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمزر -

 1037 عذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 ( راست -    )        َبخح 1037 َزٛدخ االيزحبٌ  -

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ غجمب نهزمذٚزاد  -

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 يمجٕل503 -خٛذ 440 -خٛذ خذا - 43يًزبس  4

 -تذسَس الوقشس : – 7

 يفٕٓو عهى َفس انًُٕ –يفٕٓو انًُٕ  -1 انًٕظٕعبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 ْذف عهى َفس انًُٕ -اًْٛخ عهى انُفس انًُٕ-2

 لٕاٍَٛ انًُٕ  -يطبنت انًُٕ-3

 انعٕايم انًؤثزح عهٗ انًُٕ  -4

يزحهخ انحزكٙ انعمهٗ فٗ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ -5

 انطفٕنخ انًجكزح

 انهعت فٗ يزحهخ انطفٕنخ انًجكزح  –خصبئص انًُٕ انهغٕٖ -6

انحزكٙ انعمهٗ فٗ يزحهخ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ -7

 انطفٕنخ انًزأخزح 

انعٕايم انًؤثزح عهٗ ركٛف انطفم فٗ انًزحهخ –خصبئص انًُٕ انهغٕٖ -3

 انطفٕنخ انًزأخزح

 اْذاف انًزاْمخ  –يزاحم فززح انًزاْمخ –انجهٕغ  –يعُٗ انًزاْمخ -7

انحزكٙ انعمهٗ فٗ يزحهخ  –خصبئص انًُٕ اندسًٗ ٔانفسٕٛنٕخٗ  -10

 انًزاْمخ

انزٕخّٛ ٔاإلرشبد فٗ يزحهخ -االخزًبعٗ–خصبئص انًُٕ االَفعبنٗ   -11

 انًزاْمخ 

 –غزق ٔأسبنٛت عالج االظطزاثبد انُفسٛخ ) اإلرشبد انُفسٗ  -12

 انعالج اندًبعٗ (  –انُفسٗ انزحهٛم 

 يشكالد انًزاْمخ  –يشكالد انطفٕنخ انًجكزح ٔانًزأخزح  -13

 

% نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ  -

 نهًمزر

100% 

يذ٘ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕ٘  -

 انًمزر 

100% 

 %100 يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕعبد انًمزر -



 
انًُبلشبد ٔاألسزُزبخبد  -يحبظزاد َظزٚخ  أسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى -

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

 األيزحبَبد  انفصهٛخ )أعًبل انسُخ (  - أيزحبٌ انُظزٖ انُٓبئٗ غزٚمخ رمٕٚى انطالة -

 -اإلهكاًاخ الوتاحح للتذسَس : -3

 يزٕافزح  انًزاخع انعهًٛخ -

 يزٕافزح انٕسبئم انًعُٛخ-

 يزٕافزح  انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

   -قُىد إداسَح وتٌظُوُح: -4

 %72.03  -ًتُجح تقىَن الطالب للوقشس: -5

أدخبل ثعط انًٕظٕعبد يثم عزض  ثعط انًشكالد انزٗ ٚزعزض  -1 -هقتشحاخ تحسُي الوقشس : -6

 نٓب االغفبل  يثم االَحزافبد اندُسٛخ انًسزحذثخ 

أدخبل ثعط انًٕظٕعبد يثم عزض  ثعط انًشكالد انزٗ ٚزعزض  -2

 ، االديبٌ عهٗ االَززَذنٓب انًزاْمٍٛ  يثم االَحزافبد اندُسٛخ 

)إٌ هالحظاخ الوشاجعُي الخاسجُُي  -2

 ٔخذد (

 

 

ها تن تٌفُزٍ هي هقتشحاخ التطىَش فٍ  -8

 العام الساتق

 انطالة فٙ انًحبظزادرى رُفٛذ يُبلشخ يشكالد االغفبل انًزاْمٍٛ يع 

 

 

)يب ْٙ ٔ ها لن َتن تٌفُزٍ هي هقتشحاخ  -9

 األسجبة (

 اظبفخ رهك انًشكالد فٙ انًزخع

 

 -خطح التطىَش للوقشس للعام القادم : -01

يدبالد 

 انزطٕٚز 

انًشكالد 

انًسزحذثخ نذٖ 

االغفبل 

 ٔانًزاْمٍٛ

 رٕصٛف انزطٕٚز

أال يشكالد االغفبل يثم : 

اندُسٛخ ) االَحزافبد 

 –َشأح انًشكهخ  –انًعُٗ 

 انحم  ( –االسجبة 

ثبَٛب  يشكالد اانًزاْمٍٛ 

يثم : االَحزافبد اندُسٛخ ) 

 –َشأح انًشكهخ  –انًعُٗ 

 –انحم  (  –االسجبة 

االديبٌ عهٗ يٕالع 

انزٕاصم االخزًبعٗ ) 

 –االسجبة  –انًعُٗ 

 انحهٕل ( 

 رٕلٛذ انزطٕٚز

 انعبو انمبدو

 انزُفٛذانًسئٕل عٍ 

 د يُٗ سعٛذ

 

                                 اسن هٌسق الوادج : د هًٌ سعُذ 

                                          هًٌ سعُذ  :التىقُع

 2013/6/24رى اإلعزًبد ثًدهس انكهٛخ ثزبرٚخ: 

 

 

 

 



 

 

الٌىعُح التشتُح كلُح                                                                                                       الوٌىفُح جاهعح  

 

 

 

(  الثاًُح  الفشقح)  علن الٌفس الٌوى  لوقشس الوستهذفح التعلُن وًىاتج والتعلن التعلُن أسالُة هصفىفح  

 هىضىعاخ الوقشس

 انًٓبراد انعبيخ ٔيٓبراد االرصبل الوهاساخ الوهٌُح والعولُح الوهاساخ الزهٌُح الوعشفح والفهن
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يفٕٓو عهى َفس  –يفٕٓو انًُٕ   -1
 x              x x                  X x  X X   x x X انًُٕ

ْذف عهى  -اًْٛخ عهى انُفس انًُٕ -2
 x       x       x    x x  X x  X X   x X X             َفس انًُٕ

 x                                X x  X X    X X  لٕاٍَٛ انًُٕ  -يطبنت انًُٕ -3
 x                     x          X   X X    X X   انعٕايم انًؤثزح عهٗ انًُٕ   -4
خصبئص انًُٕ اندسًٗ  -5

فٗ انحزكٙ انعمهٗ  –ٔانفسٕٛنٕخٗ 
 يزحهخ انطفٕنخ انًجكزح

   x               x               X x  X X x x  X X 

انهعت  –انهغٕٖ  خصبئص انًُٕ -6
 x                x             X  x X X X   X X     فٗ يزحهخ انطفٕنخ انًجكزح 

خصبئص انًُٕ اندسًٗ  -7
فٗ  انحزكٙ انعمهٗ –ٔانفسٕٛنٕخٗ 

 يزحهخ انطفٕنخ انًزأخزح 
     X      x          x x  x  x     x x X  x X X X x  X X 

انعٕايم –انهغٕٖ  خصبئص انًُٕ -3
انًؤثزح عهٗ ركٛف انطفم فٗ انًزحهخ 

 انطفٕنخ انًزأخزح
      X                      X    x X   X X    X X 

يزاحم –انجهٕغ  –يعُٗ انًزاْمخ  -7
 x      x               x     X   X X X   X X        اْذاف انًزاْمخ  –فززح انًزاْمخ 

خصبئص انًُٕ اندسًٗ  -10
فٗ  انحزكٙ انعمهٗ –ٔانفسٕٛنٕخٗ 

 يزحهخ انًزاْمخ
         x                x        X   X X    X X 

–  خصبئص انًُٕ االَفعبنٗ -11
انزٕخّٛ ٔاإلرشبد فٗ -االخزًبعٗ

 يزحهخ انًزاْمخ 
          x      x x        x x      x x   x x   x x x 

غزق ٔأسبنٛت عالج  -12
انُفسٛخ ) اإلرشبد  داالظطزاثب

انعالج  –انزحهٛم انُفسٗ  –انُفسٗ 
 اندًبعٗ ( 

        x                   x      X   X X     X 

يشكالد انطفٕنخ انًجكزح  -13
 X       x          x x      X   X X   x x X          يشكالد انًزاْمخ  –ٔانًزأخزح 

 x       x  x  x     x x x   x X X   x X                .االيزحبٌ انفصهٙ -14

Course Matrix of ILO’s مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر   

 مقرر علم النفس النمو  
 
 

 

 رئيس القسم  / أ.د / أماني عبدالمقصود           د. منى سعيد أستاذ المادة  / 



 
 

للوقشس الوستهذفح التعلن ًىاتج  

 

والتعلن التعلُن أسالُة  

 

انعبيخ انًٓبراد ٛخهًٔانع انًُٓٛخ انًٓبراد  انذُْٛخ انًٓبراد  ىٔانفٓ انًعزفخ   

انزعهى َٕارح انزعهى َٕارح  انزعهى َٕارح  انزعهى َٕارح   
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                           x x x x x x x x x x x x x x x الوطىسج الوحاضشج  

 x  x x  x   x                                 التعاوًٍ التعلن إستشاتُجُح  

                  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x وحلقاخ الوٌاقشح إستشاتُجُح 

 الثحث

x  x   x  x x   x x x x x x x                         الزاتٍ التعلن إستشاتُجُاخ  

x          x x                x      x  x  x     التعلُوُح العشوض  
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الٌىعُح التشتُح كلُح                                                                                                       الوٌىفُح جاهعح  

 

(   الثاًُح الفشقح)   الٌوى الٌفس علن لوقشس الوستهذفح التعلُن وًىاتج  التقُُن أسالُة هصفىفح  

 

للوقشس الوستهذفح التعلن ًىاتج  

 

  التقىَن أسالُة

 

انعبيخ انًٓبراد ٛخهًٔانع انًُٓٛخ انًٓبراد  انذُْٛخ انًٓبراد  ىٔانفٓ انًعزفخ   

انزعهى َٕارح انزعهى َٕارح  انزعهى َٕارح    انزعهى َٕارح 
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                  x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x التحشَشي االهتحاى  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x  x x x x                السٌح أعوال  
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