
 

 - 1 - 

6106/6102 للعبم الذراسي حقزيز هقزر دراسي  

   

  

 قسن : العلىم الرشتىَح والٌفسُح 

 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

 وقبرًت الخزبيت ال اسن الوقزر 1

 أصىل الرشتُح  الرخصص 2

 الفشقح الشاتعح  الفشقح / الوسرىٌ 3

 ( ًظشٌ + )/( عول2ٍ) ذاخ / الساعاخ الوعروذجعذد الىؼ 4

  الٌظام الورثع الخرُاس لعٌح االهرؽاًاخ 5

 ( غُش هرىفش)( هرىفش    ) ًظام الوشاظعح الخاسظُح لالهرؽاى 6

 1 عذد القائوُي تالرذسَس 7

 أ.د/ إَواى ؼوذٌ هؽوذ عواس أسواء الوؽاضشَي الوساهوُي فً ذذسَس الوقشس  8

 ث هخخصصت :هعلوهب –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 437 عذد الطالب الولرؽقُي تالوقشس -

 432 عذد الطالب الزَي أدوا االهرؽاى  -

(     ساسة: 95.83(        % )414ًاظػ: عذد ) ًرُعح االهرؽاى  -

( 4.17(         %  )18عذد)  

الٌسبببثح الوةىَبببح % للٌببباظؽُي دثقبببا للرقبببذَشاخ الؽاصبببلُي  -

 علُها

( ظُذ ظذا23.18( هوراص     )13.53)  

( هقثىل42.03( ظُذ      )21.26)  

 -حذريس الوقزر : – 6

% لوبببا ذبببن ذذسَسببب  هبببي  الوىضبببىعاخ الربببٍ ذبببن ذذسَسبببها -

 الوؽرىي األساسٍ للوقشس

100%  

الرشتُح الوقاسًح  " ذعشَفها وذطىسها 

 وهعاالذها وهٌاهط الثؽس فُها "

4 

الرعلُنالقىي والعىاهل الوؤششج فٍ   4 

 2 السواخ العاهح للرعلُن فٍ الذول الورقذهح

 6 ًظام الرعلُن فٍ سٌغافىسج

 2 السواخ العاهح للرعلُن فٍ الذول العشتُح

 6 ًظام الرعلُن فٍ هصش

 4 إصالغ الرعلُن فٍ هصش

 84-60)      (    60> )      (  هذٌ الرضام القائوُي تالرذسَس توؽرىٌ الوقشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  هذٌ ذغطُح االهرؽاى لوىضىعاخ الوقشس -

   (> )85 

 ذذسَة عولٍ هؽاضشاخ ًظشَح )( () أسالُة الرعلُن والرعلن -

 ( أًشطح فصلُحدساسح ؼالح    )  )     (

 تؽاز أاألعوال الفصلُح )ذزكش( : عول 

 %   )      ( شفى80ٌ( ًظشٌ  )   دشَقح ذقىَن الطالب -

  (   أعوال فصلُح )عولٍ 20 )  (  % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 ( هرىافشج )( هرىافشج تذسظح هؽذودج )( غُش هرىافشج) الوشاظع العلوُح -

 ( هرىافشج تذسظح هؽذودج  )( غُش هرىافشج)( هرىافشج ) الىسائل الوعٌُح-

 (غُش هرىافشجافشج )( هرىافشج تذسظح هؽذودج))( هرى الوسرلضهاخ والخاهاخ -

    -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %81.45   -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6
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صببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ اوقبباخ إضببافُح علببً وقببد 

 الوؽاضشج.

ظعبببببببح تعبببببببذ دساسبببببببح كبببببببل هىضبببببببى                         إظبببببببشاء هشا -2

 )كل هؽاضشذُي أو اكصش(.

 Quizzes)                  عوبببل اخرثببباساخ قصبببُشج -3

Test.أشٌاء الوؽاضشج ) 

 300اال َضَذ عذد الطالب فٍ الوعوىعبح الىاؼبذج عبي  -4

 لوا فٍ رلك هي فائذج للعوُع. دالة فٍ الوذسض

)إى وظذخ                خبرجييي هالحظبث الوزاجعيي ال -2

) 

االسببرعاًح تببالطالب الفببائقُي دساسببُا لوسبباعذج الطببالب  -1

روٌ الرؽصببُل الوببٌخفض علببً أى َاببىى هببزا هببى الرالُبب  

الوطلببببىب هٌهن)أعوببببال السببببٌح( أو االسببببرعاًح تالى ببببائ  

هعُبذَي( ورلبك ذعٌثبا لوشبالح  -الوعاوًح)هذسسُي هساعذَي

 ضُق الىقد لألساذزج.

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

وقبباخ إضببافُح علببً وقببد أصببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ 

 الوؽاضشج.

 هؽاضشج. إظشاء هشاظعح تعذ دساسح كل -2

   كل اخرثاس قصُش.إظشاء هشاظعح تعذ  -3

)هبا هبٍ                     بثهب لمن يمخن حٌفيمذٍ همي هقخزحم -9

 واألسثاب (

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1

صببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ اوقبباخ إضببافُح علببً وقببد 

 لن َرن ذٌفُز هزا الوقرشغ  ًظًشا لضُق الىقد. -الوؽاضشج

 300اال َضَذ عذد الطالب فٍ الوعوىعبح الىاؼبذج عبي  -2

هببزا  -فببٍ رلببك هببي فائببذج للعوُببع لوببا دالببة فببٍ الوببذسض

الوقرببشغ لبببن َعطببشغ علبببً إداسج الالُببح هبببي قثببل  والبببروس 

 ذفعُل .

-خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -01  

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

ششاء الارة  لعٌح قثل ذذسَس الوقشس  ششاء هشاظع ؼذَصح للوارثح  إهااًُاخ الرذسَس   

إعذاد تٌك أسةلح للوقشس لرذسَة  إهااًُاخ الرذسَس 

الطالب علً األًواد الوخرلفح 

 للرقىَن  

الوؽاضش الوسةىل عي   قثل ذذسَس الوقشس

 ذذسَس الوقشس

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

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

   

  

 قسن : العلىم الرشتىَح والٌفسُح 

 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

 وقاسًح الرشتُح ال اسن الوقشس 1

 أصىل الرشتُح  الرخصص 2

 الفشقح الشاتعح  رىٌالفشقح / الوس 3

 ( ًظشٌ + )/( عول2ٍ) عذد الىؼذاخ / الساعاخ الوعروذج 4

  الٌظام الورثع الخرُاس لعٌح االهرؽاًاخ 5

 ( غُش هرىفش)( هرىفش    ) ًظام الوشاظعح الخاسظُح لالهرؽاى 6

 1 عذد القائوُي تالرذسَس 7

 َواى ؼوذٌ هؽوذ عواسأ.د/ إ أسواء الوؽاضشَي الوساهوُي فً ذذسَس الوقشس  8

 هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 610 عذد الطالب الولرؽقُي تالوقشس -

 602 عذد الطالب الزَي أدوا االهرؽاى  -

 (     96.2(        % )579ًاظػ: عذد ) ًرُعح االهرؽاى  -

 ( 3.8(         %  )23ساسة: عذد)

للرقذَشاخ الؽاصلُي  الٌسثح الوةىَح % للٌاظؽُي دثقا -

 علُها

 ( ظُذ ظذا16.41( هوراص     )3.97)

 ( هقثىل54.40( ظُذ      )25.22)

 -حذريس الوقزر : – 6

% لوا ذن ذذسَس  هي  الوىضىعاخ الرٍ ذن ذذسَسها -

 الوؽرىي األساسٍ للوقشس

100% 

الرشتُح الوقاسًح  " ذعشَفها وذطىسها 

 وهعاالذها وهٌاهط الثؽس فُها "

4 

 4 القىي والعىاهل الوؤششج فٍ الرعلُن

 2 السواخ العاهح للرعلُن فٍ الذول الورقذهح

 6 ًظام الرعلُن فٍ سٌغافىسج

 2 السواخ العاهح للرعلُن فٍ الذول العشتُح

 6 ًظام الرعلُن فٍ هصش

 4 إصالغ الرعلُن فٍ هصش

 84-60)      (    60> (   )     هذٌ الرضام القائوُي تالرذسَس توؽرىٌ الوقشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  هذٌ ذغطُح االهرؽاى لوىضىعاخ الوقشس -

   (> )85 

 ذذسَة عولٍ هؽاضشاخ ًظشَح )  ( () أسالُة الرعلُن والرعلن -

 ( أًشطح فصلُحدساسح ؼالح    )  )   (

 تؽاز أاألعوال الفصلُح )ذزكش( : عول 

 %   )    ( شفى80ٌ( ًظشٌ ) ح ذقىَن الطالبدشَق -

(  أعوال فصلُح )عولٍ 20 )  (  % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 ( هرىافشج )( هرىافشج تذسظح هؽذودج )( غُش هرىافشج) الوشاظع العلوُح -

 ( هرىافشج تذسظح هؽذودج  )( غُش هرىافشج)( هرىافشج ) الىسائل الوعٌُح-

 (غُش هرىافشج)( هرىافشج )( هرىافشج تذسظح هؽذودج) لضهاخ والخاهاخالوسر -

   -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %83.13  -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1 -هقخزحبث ححسيي الوقزر : -6
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صببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ اوقبباخ إضببافُح علببً وقببد 

 الوؽاضشج.

إظبببببببشاء هشاظعبببببببح تعبببببببذ دساسبببببببح كبببببببل هىضبببببببى                          -2

 )كل هؽاضشذُي أو اكصش(.

( Quizzes Test)               عول اخرثاساخ قصُشج  -3

 أشٌاء الوؽاضشج.

 300اال َضَذ عذد الطالب فٍ الوعوىعبح الىاؼبذج عبي  -4

 لوا فٍ رلك هي فائذج للعوُع. دالة فٍ الوذسض

)إى وظذخ                 هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي -2

) 

االسببرعاًح تببالطالب الفببائقُي دساسببُا لوسبباعذج الطببالب  -1

روٌ الرؽصببُل الوببٌخفض علببً أى َاببىى هببزا هببى الرالُبب  

ٌهن)أعوببببال السببببٌح( أو االسببببرعاًح تالى ببببائ  الوطلببببىب ه

هعُبذَي( ورلبك ذعٌثبا لوشبالح  -الوعاوًح)هذسسُي هساعذَي

 ضُق الىقد لألساذزج.

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

وقبباخ إضببافُح علببً وقببد أصببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ 

 الوؽاضشج.

 هؽاضشج. إظشاء هشاظعح تعذ دساسح كل -2

   كل اخرثاس قصُش.إظشاء هشاظعح تعذ  -3

)ها هٍ                     هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث -9

 واألسثاب(

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1

صببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ اوقبباخ إضببافُح علببً وقببد 

 لن َرن ذٌفُز هزا الوقرشغ  ًظًشا لضُق الىقد. -الوؽاضشج

 300اال َضَذ عذد الطالب فٍ الوعوىعبح الىاؼبذج عبي  -2

هببزا  -لوببا فببٍ رلببك هببي فائببذج للعوُببع دالببة فببٍ الوببذسض

الوقرببشغ لبببن َعطببشغ علبببً إداسج الالُببح هبببي قثببل  والبببروس 

 ذفعُل .

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز وصيف الخطويزح هجبالث الخطويز

 لعٌح ششاء الارة  قثل ذذسَس الوقشس  ششاء هشاظع ؼذَصح للوارثح  إهااًُاخ الرذسَس 

إعذاد تٌك أسةلح للوقشس لرذسَة  إهااًُاخ الرذسَس 

الطالب علً األًواد الوخرلفح 

 للرقىَن  

الوؽاضش الوسةىل عي   قثل ذذسَس الوقشس

 الوقشسذذسَس 

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

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

   

 الرشتىَح والٌفسُح قسن : العلىم 

 

 هعلوهبث أسبسيت : –أ 

 وقاسًح الرشتُح ال اسن الوقشس 1

 أصىل الرشتُح  الرخصص 2

 الفشقح الشاتعح  الفشقح / الوسرىٌ 3

 ( ًظشٌ + )/( عول2ٍ) عذد الىؼذاخ / الساعاخ الوعروذج 4

  الٌظام الورثع الخرُاس لعٌح االهرؽاًاخ 5

 ( غُش هرىفش)( هرىفش    ) هرؽاىًظام الوشاظعح الخاسظُح لال 6

 1 عذد القائوُي تالرذسَس 7

 أ.د/ إَواى ؼوذٌ هؽوذ عواس أسواء الوؽاضشَي الوساهوُي فً ذذسَس الوقشس  8

 هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 758 عذد الطالب الولرؽقُي تالوقشس -

 751 عذد الطالب الزَي أدوا االهرؽاى  -

 (     94.54(        % )710ًاظػ: عذد ) االهرؽاى ًرُعح  -

 ( 5.46(         %  )41ساسة: عذد)

الٌسبببثح الوةىَبببح % للٌببباظؽُي دثقبببا للرقبببذَشاخ الؽاصبببلُي  -

 علُها

 ( ظُذ ظذا10.4( هوراص     )2.7)

 ( هقثىل71.4( ظُذ      )15.5)

 -حذريس الوقزر : – 6

ذبببن ذذسَسببب  هبببي % لوبببا  الوىضبببىعاخ الربببٍ ذبببن ذذسَسبببها -

 الوؽرىي األساسٍ للوقشس

100% 

الرشتُببببح الوقاسًببببح  " ذعشَفهببببا وذطىسهببببا 

 وهعاالذها وهٌاهط الثؽس فُها "

4 

 4 القىي والعىاهل الوؤششج فٍ الرعلُن

 2 السواخ العاهح للرعلُن فٍ الذول الورقذهح

 6 ًظام الرعلُن فٍ سٌغافىسج

 2 لعشتُحالسواخ العاهح للرعلُن فٍ الذول ا

 6 ًظام الرعلُن فٍ هصش

 4 إصالغ الرعلُن فٍ هصش

 84-60)      (    60> )      (  هذٌ الرضام القائوُي تالرذسَس توؽرىٌ الوقشس  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  هذٌ ذغطُح االهرؽاى لوىضىعاخ الوقشس -

   (> )85 

 ذذسَة عولٍ هؽاضشاخ ًظشَح )  ( () أسالُة الرعلُن والرعلن -

 ( أًشطح فصلُحدساسح ؼالح    )  )    (

 تؽاز أاألعوال الفصلُح )ذزكش( : عول 

 )    ( شفىٌ      % 80( ًظشٌ ) دشَقح ذقىَن الطالب -

( أعوال فصلُح )عولٍ 20 )  (  % 

 -اإلهكبًبث الوخبحت للخذريس : -3

 هرىافشج تذسظح هؽذودج )( غُش هرىافشج( هرىافشج )( ) الوشاظع العلوُح -

 ( هرىافشج تذسظح هؽذودج  )( غُش هرىافشج)( هرىافشج ) الىسائل الوعٌُح-

 (غُش هرىافشج)( هرىافشج )( هرىافشج تذسظح هؽذودج) الوسرلضهاخ والخاهاخ -

    -قيود إداريت وحٌظيويت: -4

 %87.95   -ًخيجت حقوين الطالة للوقزر: -5

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1 -بث ححسيي الوقزر :هقخزح -6

صببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ اوقبباخ إضببافُح علببً وقببد 
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 الوؽاضشج.

إظبببببببشاء هشاظعبببببببح تعبببببببذ دساسبببببببح كبببببببل هىضبببببببى                          -2

 )كل هؽاضشذُي أو اكصش(.

( Quizzes Test)               عول اخرثاساخ قصُشج  -3

 أشٌاء الوؽاضشج.

 300اال َضَذ عذد الطالب فٍ الوعوىعبح الىاؼبذج عبي  -4

 لوا فٍ رلك هي فائذج للعوُع. دالة فٍ الوذسض

)إى وظذخ               هالحظبث الوزاجعيي الخبرجييي  -2

) 

االسببرعاًح تببالطالب الفببائقُي دساسببُا لوسبباعذج الطببالب  -1

الرالُبب   روٌ الرؽصببُل الوببٌخفض علببً أى َاببىى هببزا هببى

الوطلببببىب هٌهن)أعوببببال السببببٌح( أو االسببببرعاًح تالى ببببائ  

هعُبذَي( ورلبك ذعٌثبا لوشبالح  -الوعاوًح)هذسسُي هساعذَي

 ضُق الىقد لألساذزج.

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1 هب حن حٌفيذٍ هي هقخزحبث الخطويز في العبم السببق -8

اخ إضببافُح علببً وقببد وقببأصببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ 

 الوؽاضشج.

 هؽاضشج. إظشاء هشاظعح تعذ دساسح كل -2

   كل اخرثاس قصُش.إظشاء هشاظعح تعذ  -3

)ها هٍ                     هب لن يخن حٌفيذٍ هي هقخزحبث -9

 واألسثاب (

ذقسُن الطالب روٌ الرؽصُل الوٌخفض إلً هعوىعاخ  -1

ح علببً وقببد صببغُشج َببرن الرببذسَس لهببن فببٍ اوقبباخ إضببافُ

 لن َرن ذٌفُز هزا الوقرشغ  ًظًشا لضُق الىقد. -الوؽاضشج

 300اال َضَذ عذد الطالب فٍ الوعوىعبح الىاؼبذج عبي  -2

هببزا  -لوببا فببٍ رلببك هببي فائببذج للعوُببع دالببة فببٍ الوببذسض

الوقرببشغ لبببن َعطببشغ علبببً إداسج الالُببح هبببي قثببل  والبببروس 

 ذفعُل .

 -خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عي الخٌفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

 لعٌح ششاء الارة  قثل ذذسَس الوقشس  ششاء هشاظع ؼذَصح للوارثح  إهااًُاخ الرذسَس 

إعذاد تٌك أسبةلح للوقبشس لربذسَة  إهااًُاخ الرذسَس 

الطببالب علببً األًوبباد الوخرلفببح 

 للرقىَن  

الوسبببببةىل عبببببي   الوؽاضبببببش قثل ذذسَس الوقشس

 ذذسَس الوقشس

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

 أ.د/ سويزة هحوذ شٌذ الوزاجع الخبرجي:

 

 2018/6/24ذن اإلعرواد توعلس الالُح تراسَخ: 

 

 



 
 م  2017 – 2016تقرير مقرر دراسي تاريخ وتطور األزياء للعام الجامعي 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ وتطور األزياء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الرابعة  المستويالفرقة /  3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -:اإلحصائيات  – 1

 30 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 30 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %                        %           عدد             نتيجة االمتحان  -

 راسب  صفر     صفر        100      30        ناجح  

النسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %20جيد جدا       %  73.33ممتاز      

 % 6.67مقبول           % 0جيد        

 %0ضعيف  

 %0ضعيف جدا   

 % 0راسب الئحة 

 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عبببببببببببببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع 

 1 2 مقدمة عامة عن المقرر -1
والنسببيف في عصببر المالبس -2

مببا قبببل األسببببببرات والعصببببببر 
 الفرعوني.

4 2 ,3 

البببمبببالببببس وخبببامببباتببببهببببا  -3
ومكمالتها في العصر االغريقي 

. 

4 4 ,5 

المالبس والنسيف في العصر -4
 الروماني.

2 6 

 7  2 أنماا المالبس البيزنطية -5
المالبس والنسببيف ومكمالتها -6

في العصبببر القبطي وعصبببر ما 
 قبل اإلسالم.

 2 8 

األزياء في العصر اإلسالمي -7
 )الدولة العباسية (

2 9 

األزياء في العصر اإلسالمي -8
 )الدولة العثمانية( 

2 10 

المالبس والنسببيف في عصببر -9
النهضبببببة, القرن الثال  عشبببببر 
والرابع عشبببر والخامس عشبببر 

 والسابع عشر.

2 11 



 
المالبس والنسيف في القرن -10

لثبببامن عشبببببببر وحثي  القرن ا
 العشرين.

2 12 

لدان  -11 ية للب األزياء الشببببببعب
 العربية .

2 13 

أنمبباا المالبس في بع   -12
 محافظات مصر 

2 14 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بح  علمي   –مشروع  -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي  تقويم الطالب اريقة -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 عدم توافر مراجع حديثة بمكتبة الكلية .-1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 كذلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد الطالب . -2

 %81.57  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -2

 توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم  -3

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي شبكة االنترنت  -4

 الخاصة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

حااات التطوير  ي العااام مااا تم تنذياان  من مقتر -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

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

) 

القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -1

 بسبب ضعف اقبال الطلبة 

توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم بسبب عدم  -2

 كفاية األماكن بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي الواي فاي  الخاص  -3

 بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

✔

√ ✔
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 المسئول عن التنذين توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

توفير نماذج تحاكي المالبس 

 التاريخية بالقسم

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

لشلون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات 

تجهيز قاعة موجود بها نماذج تحاكي  تحسين المرافق 

 المالبس التاريخية 

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

ادارة المشتريات ووكالة شلون 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات تدريسية مناسبة لطبيعة 

 المقرر

في الخطة المستقبلية 

 للكلية

 وكالة شلون الطالب 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م  2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م  2018 -2017تقرير مقرر تاريخ وتطور األزياء للعام الجامعي 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ وتطور األزياء  اسم المقرر 1

 منزلياقتصاد  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب  صفر     صفر     99.13   114       ناجح  

 للتقببديراتالنسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا  -

 الحاصلين عليها

 26جيد جدا          48ممتاز      

  21مقبول           19جيد        

 0ضعيف  

 0ضعيف جدا   

  0راسب الئحة 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عبببببببببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع 

 1 2 مقدمة عامة عن المقرر-1

والنسيف في عصر ما المالبس -2

 قبل األسرات والعصر الفرعوني.

2 2 

المالبس وخبامباتهبا ومكمالتهببا  -3
 في العصر االغريقي 

 

2 3 

المالبس والنسيف في العصر -4

 والروماني

2 4 

 5  2 أنماا المالبس البيزنطية-5

المالبس والنسيف ومكمالتها في -6

العصر القبطي وعصر ما قبل 

 اإلسالم

 2 6 



 
األزياء في العصببببر اإلسببببالمي -7

البببدولبببة  –)البببدولبببة العبببباسببببببيبببة 
 الفاامية(.

2 7 

األزياء في العصر اإلسالمي -8

 العباسي

2 8 

 9 2 األزياء في العصر العثماني -9

المالبس والنسيف في عصر -10

 النهضة, القرن الثال  عشر 

2 10 

القرن الرابع المالبس في -11

والسابع عشر والخامس عشر 

 عشر

2 11 

المالبس والنسيف في القرن -12

الثامن عشر وحثي القرن 

 العشرين.

2 12 

األزياء الشعبية لبع  الدول  -13

 العربية 

2 13 

األزياء الشعبية لبع   -14

 محافظات مصر 

2 14 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بح  علمي   –مشروع  -معارض فنية ألعمال الطالب -

 شفوي               نظري       اريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

✔
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 عدم توافر مراجع حديثة بمكتبة الكلية .-1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 كذلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد الطالب . -2 -

 %83.59  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -5 -: مقترحات تحسين المقرر -6

 القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -6

 توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم  -7

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي شبكة االنترنت  -8

 الخاصة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 ال ينطبق دت ()إن وجمالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تم تنذياان  من مقترحااات التطوير  ي العااام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -2

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

) 

القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -4

 بسبب ضعف اقبال الطلبة 

توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم بسبب عدم  -5

 كفاية األماكن بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي الواي فاي  الخاص  -6

 بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنذينالمسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

توفير نماذج تحاكي المالبس 

 التاريخية بالقسم

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

لشلون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات 

تجهيز قاعة موجود بها نماذج تحاكي  تحسين المرافق 

 المالبس التاريخية 

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

ادارة المشتريات ووكالة شلون 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات تدريسية مناسبة لطبيعة 

 المقرر

الخطة المستقبلية في 

 للكلية

 وكالة شلون الطالب 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م  2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م  2019 -2018تقرير مقرر تاريخ وتطور األزياء للعام الجامعي 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ وتطور األزياء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 149 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 149 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب           98.66     147    ناجح   

النسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %42.95جيد جدا       %26.53ممتاز      

 %4.69مقبول           % 24.16جيد        

 %0ضعيف  

 ضعيف جدا   . %

 % 0راسب الئحة 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عبببببببببببببببببدد  الموضوع   تدريسهاالموضوعات التي تم  -
 الساعات 

 األسبوع 

 1 2 مقدمة عامة عن المقرر-1

المالبس والنسيف في عصر ما -2

 قبل األسرات والعصر الفرعوني.

2 2 

المالبس وخببامبباتهببا ومكمالتهببا  -3
 في العصر االغريقي 

 

2 3 

المالبس والنسيف في العصر -4

 والروماني

2 4 

 5  2 البيزنطيةأنماا المالبس -5



 
المالبس والنسيف ومكمالتها في -6

العصر القبطي وعصر ما قبل 

 اإلسالم

 2 6 

األزياء في العصببببر اإلسببببالمي -7
البببدولبببة  –)البببدولبببة العبببباسببببببيبببة 

 الفاامية(.

2 7 

األزياء في العصر اإلسالمي -8

 العباسي

2 8 

 9 2 األزياء في العصر العثماني -9

المالبس والنسيف في عصر -10

 النهضة, القرن الثال  عشر 

2 10 

القرن الرابع المالبس في -11

عشر والخامس عشر والسابع 

 عشر

2 11 

المالبس والنسيف في القرن -12

الثامن عشر وحثي القرن 

 العشرين.

2 12 

األزياء الشعبية لبع  الدول  -13

 العربية 

2 13 

األزياء الشعبية لبع   -14

 محافظات مصر 

2 14 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي والتعلمأساليب التعليم  -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بح  علمي   –مشروع  -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي  اريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

✔

√ ✔

√ 
 
✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

√
✔ 

✔

م
ع
ا
ر
ض 
ف
ن
ية 

√
✔ 

✔

√ 

 

✔

√ 

✔

√

✔ 



 
 بمكتبة الكلية .عدم توافر مراجع حديثة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 كذلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد الطالب . -2 -

 %89.59  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -9 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -10

 توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم  -11

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي شبكة االنترنت  -12

 الخاصة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تم تنذياان  من مقترحااات التطوير  ي العااام  -8

 السابق

 .شراء مراجع حديثة للمكتبة  -3

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

) 

القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -7

 بسبب ضعف اقبال الطلبة 

توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم بسبب عدم  -8

 كفاية األماكن بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي الواي فاي  الخاص  -9

 بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنذين توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 بالقسمشراء الكتب 

توفير نماذج تحاكي المالبس 

 التاريخية بالقسم

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

لشلون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات 

تجهيز قاعة موجود بها نماذج تحاكي  تحسين المرافق 

 المالبس التاريخية 

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

شلون ادارة المشتريات ووكالة 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات تدريسية مناسبة لطبيعة 

 المقرر

في الخطة المستقبلية 

 للكلية

 وكالة شلون الطالب 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 م 2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 



 
 

 م  2020 -2019وتطور األزياء للعام الجامعي تقرير مقرر تاريخ 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ وتطور األزياء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 305 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 304 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %             عدد                    %       عدد               نتيجة االمتحان  -

 0.66      2راسب            99.34        302   ناجح   

النسبببببببببة الملويببة % للنبباجحين ابقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %31.57جيد جدا       %10.19ممتاز      

 %22.36مقبول           % 35.19جيد        

 %0   ضعيف 

 %0ضعيف جدا   

 % 0.66 راسب الئحة 

 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عبببببببببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع 

 1 2 مقدمة عامة عن المقرر-1

المالبس والنسيف في عصر ما -2

 قبل األسرات والعصر الفرعوني.

2 2 

المالبس وخببامبباتهببا ومكمالتهببا  -3
 في العصر االغريقي 

 

2 3 

المالبس والنسيف في العصر -4

 والروماني

2 4 

 5  2 أنماا المالبس البيزنطية-5



 
المالبس والنسيف ومكمالتها في -6

العصر القبطي وعصر ما قبل 

 اإلسالم

 2 6 

األزياء في العصببببر اإلسببببالمي -7
 البببدولبببة –)البببدولبببة العبببباسببببببيبببة 

 الفاامية(.

2 7 

األزياء في العصر اإلسالمي -8

 العباسي

2 8 

 9 2 األزياء في العصر العثماني -9

المالبس والنسيف في عصر -10

 النهضة, القرن الثال  عشر 

2 10 

القرن الرابع المالبس في -11

عشر والخامس عشر والسابع 

 عشر

2 11 

المالبس والنسيف في القرن -12

وحثي القرن الثامن عشر 

 العشرين.

2 12 

األزياء الشعبية لبع  الدول  -13

 العربية 

2 13 

األزياء الشعبية لبع   -14

 محافظات مصر 

2 14 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بح  علمي   –مشروع  -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي  اريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -للتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

✔

√ ✔

√ 
 
✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

√
✔ 

✔
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√
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✔

√ 

 

✔
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✔

√
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 عدم توافر مراجع حديثة بمكتبة الكلية .-1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 كذلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد الطالب . -2 -

 %89.59  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -13 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -14

 توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم  -15

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي شبكة االنترنت  -16

 الخاصة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مقترحااات التطوير  ي العااام مااا تم تنذياان  من  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -4

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

) 

القيام برحالت للمتاحف الموجود بها األزياء التاريخية  -10

 بسبب ضعف اقبال الطلبة 

توفير نماذج تحاكي المالبس التاريخية بالقسم بسبب عدم  -11

 كفاية األماكن بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب للدخول علي الواي فاي  الخاص  -12

 بالكلية أثناء وجودهم بالكلية .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنذينالمسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

توفير نماذج تحاكي المالبس 

 التاريخية بالقسم

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

لشلون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات 

تجهيز قاعة موجود بها نماذج تحاكي  تحسين المرافق 

 المالبس التاريخية 

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

ادارة المشتريات ووكالة شلون 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات تدريسية مناسبة لطبيعة 

 المقرر

الخطة المستقبلية في 

 للكلية

 وكالة شلون الطالب 

 اسم منسق المادة : د / حنان المصري  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 (66 نوىرج سقن )

 م 6167  -6166للعبم الجبهعي  جقشيش هقشس دساسي

 

 جبهعة / أكبديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :الحشبية النىعية

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلىهبت أسبسية : –أ 

 ( 3تُفيذ انًالثس ) اسى انًقزر 1

 اقتصبد يُشني انتخصص 2

 انزاثعخ   انفزقخ / انًستىي 3

 ( عًهي 4( َظزي + ) 2)  انىحذاد / انسبعبد انًعتًذحعذد  4

 تشكيم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختيبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ✔غيز يتىفز        يتىفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انقبئًيٍ ثبنتذريس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

 -اإلحصبئيبت : – 6

 29 انًهتحقيٍ ثبنًقزرعذد انطالة  -

 29 عذد انطالة انذيٍ أدوا االيتحبٌ  -

 %               عذد      %                 عذد           َتيجخ االيتحبٌ  -

        0        0  راست          100            29 َبجح   

انُسجخ انًئىيخ % نهُبجحيٍ طجقب نهتقذيزاد  -

 انحبصهيٍ عهيهب

 %26.67   جيذ جذا          %  70     بسيًت 

 %0    يقجىل       %   3.33     جيذ   

 %0ضعيف  

 %0ضعيف جذا   

 % 0راست الئحخ 



 
 

 

 -جذسيس الوقشس : – 6

  انًىضىعبد انتي تى تذريسهب -

 %100 % نًب تى تذريسه يٍ انًحتىي األسبسي نهًقزر -

 85< انقبئًيٍ ثبنتذريس ثًحتىي انًقزر  يذي انتشاو -

 85<                        84-60       60> يذي تغطيخ االيتحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

 تذريت عًهي           يحبضزاد َظزيخ أسبنيت انتعهيى وانتعهى -

 أَشطخ فصهيخ    دراسخ حبنخ      

        األعًبل انفصهيخ )تذكز( :   

 -يعبرض فُيخ ألعًبل انطالة -عيُبد أسجىعيخ 

 يشبريع 

 شفىي                   َظزي   طزيقخ تقىيى انطالة -

 عًهي          أعًبل فصهيخ   

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًزاجع انعهًيخ -

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انىسبئم انًعيُخ-

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًستهشيبد وانخبيبد -

 عذو وجىد يعًم يالثس يجهش  -1  -قيىد إداسية وجنظيوية: -4

 قهخ عذد انًبكيُبد انًتىفزح ثبنكهيخ -2

 تهبنك انًبكيُبد انًىجىدح ثبنكهيخ  -3

 كثزح عذد انًبكيُبد انًعطهخ   -3

 %  95.33          -جقىين الطالة للوقشس: نحيجة -5

 تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -1 -هقحشحبت جحسين الوقشس : -6

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

✔

√ 

✔

√ 
✔

√

✔

√



 
 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -3

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ  -4

 تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ  -5

 

 يُطجق ال )إٌ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -7

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش في العبم  -8

 السببق

 تىفيز تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ -1

)يب هي و هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (

  نهًبكيُبد دوريخ صيبَخ اجزاء -1

  انًبكيُبد عذد سيبدح -2

 حذيثخ  حيبكخ يبكيُبد شزاء  -3

 -القبدم :خطة الحطىيش للوقشس للعبم  -61

 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 

تحسيٍ إيكبَيبد 

 انتذريس 

   

يع ثذايخ انعبو  شزاء يزاجع حذيثخ نهًكتجخ 

 انذراسي

وكبنخ انذراسبد انعهيب ونجُخ 

 شزاء انكتت ثبنقسى

انقسى انعهًي ووكبنخ انكهيخ  قجم تذريس انًقزر

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

في انخطخ انًستقجهيخ  تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -1 تحسيٍ انًزافق 

 نهكهيخ 

عًيذ انكهيخ ووكبنخ انكهيخ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -3

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ 

د / حُبٌ انًصزي  اسى يُسق انًبدح :   

 انتىقيع :                                            انتبريخ :    /    /

 

 



 
(66 نوىرج سقن )  

م  6169 -6168للعبم الجبهعي   جقشيش هقشس دساسي  

 

 جبهعة / أكبديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :الحشبية النىعية

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلىهبت أسبسية : –أ 

 ( 3تُفيذ انًالثس ) اسى انًقزر 1

 اقتصبد يُشني انتخصص 2

 انزاثعخ   انفزقخ / انًستىي 3

 ( عًهي 4( َظزي + ) 2)  عذد انىحذاد / انسبعبد انًعتًذح 4

 تشكيم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختيبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ✔غيز يتىفز        يتىفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انقبئًيٍ ثبنتذريس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

 -اإلحصبئيبت : – 6

 147 عذد انطالة انًهتحقيٍ ثبنًقزر -

 147 عذد انطالة انذيٍ أدوا االيتحبٌ  -

 %               عذد      %                 عذد           َتيجخ االيتحبٌ  -

        0        0.78  1  راست          99.32     146 َبجح   

انُسجخ انًئىيخ % نهُبجحيٍ طجقب نهتقذيزاد  -

 انحبصهيٍ عهيهب

 %44.21   جيذ جذا         % 0.7     بسيًت 

 %17.69    يقجىل       %   36.73     جيذ   

 % 0.7ضعيف     

 %0ضعيف جذا   

 % 0راست الئحخ 



 
 

 

 -جذسيس الوقشس : – 6

  انًىضىعبد انتي تى تذريسهب -

 %100 % نًب تى تذريسه يٍ انًحتىي األسبسي نهًقزر -

 85< يذي انتشاو انقبئًيٍ ثبنتذريس ثًحتىي انًقزر  -

 85<                        84-60       60> يذي تغطيخ االيتحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

 تذريت عًهي           يحبضزاد َظزيخ أسبنيت انتعهيى وانتعهى -

 أَشطخ فصهيخ    دراسخ حبنخ      

        األعًبل انفصهيخ )تذكز( :   

 -يعبرض فُيخ ألعًبل انطالة -عيُبد أسجىعيخ 

 يشبريع 

 شفىي                   َظزي   طزيقخ تقىيى انطالة -

 عًهي          أعًبل فصهيخ   

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًزاجع انعهًيخ -

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انىسبئم انًعيُخ-

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًستهشيبد وانخبيبد -

 عذو وجىد يعًم يالثس يجهش  -1  -قيىد إداسية وجنظيوية: -4

 قهخ عذد انًبكيُبد انًتىفزح ثبنكهيخ -2

 تهبنك انًبكيُبد انًىجىدح ثبنكهيخ  -3

 كثزح عذد انًبكيُبد انًعطهخ   -4

 %  95.33          -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5

 تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -1 -هقحشحبت جحسين الوقشس : -6

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

✔

√ 

✔

√ 
✔

√

✔

√



 
 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -3

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ  -4

 تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ  -5

 

 ال يُطجق )إٌ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -7

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش في العبم  -8

 السببق

 تىفيز تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ -1

)يب هي و هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (

  نهًبكيُبد دوريخ صيبَخ اجزاء -1

  انًبكيُبد عذد سيبدح -2

 حذيثخ  حيبكخ يبكيُبد شزاء  -3

 -خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -61

 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 

تحسيٍ إيكبَيبد 

 انتذريس 

   

يع ثذايخ انعبو  شزاء يزاجع حذيثخ نهًكتجخ 

 انذراسي

وكبنخ انذراسبد انعهيب ونجُخ 

 شزاء انكتت ثبنقسى

انقسى انعهًي ووكبنخ انكهيخ  قجم تذريس انًقزر

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

في انخطخ انًستقجهيخ  تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -4 تحسيٍ انًزافق 

 نهكهيخ 

عًيذ انكهيخ ووكبنخ انكهيخ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -5

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -6

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ 

د / حُبٌ انًصزي  اسى يُسق انًبدح :   

 انتىقيع :                                            انتبريخ :    /    /

 

 



 
 

(66 سقن ) نوىرج  

م  6161 -6169للعبم الجبهعي   جقشيش هقشس دساسي  

 

 جبهعة / أكبديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :الحشبية النىعية

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلىهبت أسبسية : –أ 

 ( 3تُفيذ انًالثس ) اسى انًقزر 1

 اقتصبد يُشني انتخصص 2

 انزاثعخ   انفزقخ / انًستىي 3

 ( عًهي 4( َظزي + ) 2)  انىحذاد / انسبعبد انًعتًذحعذد  4

 تشكيم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختيبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ✔غيز يتىفز            يتىفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انقبئًيٍ ثبنتذريس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

 -اإلحصبئيبت : – 6

 304 عذد انطالة انًهتحقيٍ ثبنًقزر -

 304 عذد انطالة انذيٍ أدوا االيتحبٌ  -

 %                       عذد            %                 عذد           َتيجخ االيتحبٌ  -

                0.66         2  راست          99.34     302       َبجح 

نهُبجحيٍ طجقب نهتقذيزاد  انُسجخ انًئىيخ % -

 انحبصهيٍ عهيهب

 % 14.47   جيذ جذا         % 2.3     بسيًت 

 %50.33    يقجىل       %   32.24     جيذ   

 % 0.7ضعيف     

 %0ضعيف جذا   



 
 % 0راست الئحخ 

 

 

 -جذسيس الوقشس : – 6

  انًىضىعبد انتي تى تذريسهب -

 %100 تى تذريسه يٍ انًحتىي األسبسي نهًقزر % نًب -

 85< يذي انتشاو انقبئًيٍ ثبنتذريس ثًحتىي انًقزر  -

 85<                        84-60       60> يذي تغطيخ االيتحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

 تذريت عًهي           يحبضزاد َظزيخ أسبنيت انتعهيى وانتعهى -

 أَشطخ فصهيخ    دراسخ حبنخ      

        األعًبل انفصهيخ )تذكز( :   

 -يعبرض فُيخ ألعًبل انطالة -عيُبد أسجىعيخ 

 يشبريع 

 شفىي                   َظزي   طزيقخ تقىيى انطالة -

 عًهي          أعًبل فصهيخ   

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًزاجع انعهًيخ -

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انىسبئم انًعيُخ-

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًستهشيبد وانخبيبد -

 عذو وجىد يعًم يالثس يجهش  -1  -قيىد إداسية وجنظيوية: -4

 عذد انًبكيُبد انًتىفزح ثبنكهيخ  قهخ-2

 تهبنك انًبكيُبد انًىجىدح ثبنكهيخ  -3

 كثزح عذد انًبكيُبد انًعطهخ   -4

 %  95.33          -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5

 تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -1 -هقحشحبت جحسين الوقشس : -6

✔

√ 

✔

√ 
✔
√ 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

✔

√ 

✔

√ 
✔

√

✔

√



 
 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -1

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ  -2

 تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ  -3

 

 ال يُطجق )إٌ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -7

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش في العبم  -8

 السببق

 تىفيز تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ -1

)يب هي و هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (

  نهًبكيُبد دوريخ صيبَخ اجزاء -1

  انًبكيُبد عذد سيبدح -2

 حذيثخ  حيبكخ يبكيُبد شزاء  -3

 -خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -61

 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 

تحسيٍ إيكبَيبد 

 انتذريس 

   

ثذايخ انعبو  يع شزاء يزاجع حذيثخ نهًكتجخ 

 انذراسي

وكبنخ انذراسبد انعهيب ونجُخ 

 شزاء انكتت ثبنقسى

انقسى انعهًي ووكبنخ انكهيخ  قجم تذريس انًقزر

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

في انخطخ انًستقجهيخ  تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -7 تحسيٍ انًزافق 

 نهكهيخ 

عًيذ انكهيخ ووكبنخ انكهيخ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -8

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -9

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ 

د / حُبٌ انًصزي  اسى يُسق انًبدح :   

 انتىقيع :                                            انتبريخ :    /    /

 



(66نموذج رقم )  
7107الصحة النفسية واالرشاد النفسى عا م  تقرير مقرر دراسي  

 جامعة / أكاديمية : .المنوفية .................
 كمية / معهد : التربية النوعية .......................

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية .............................
 

-: معمومات أساسية –أ   
 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 7
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  7     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 متوفرغير  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 436 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 436 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1   -ناجح 436 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 جيد جدا 046  -ممتاز 35
 مقبول 87-جيد 073-

 -تدريس المقرر : – 2
 %011 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
العصف  – المناقشة -محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 الذهنى  االستنتاج
           نظري  طريقة تقويم الطالب -

 شفوي  
     أعمال فصمية 

 



 

 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %81.6  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 عمل ساعات عممى  - -مقترحات تحسين المقرر : -6
  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق
 

  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -لمعام القادم : خطة التطوير لممقرر -61

مجاالت 
 التطوير : 

وجود  -
 ساعات عممى

 

 : توصيف التطوير
  

ان يكون لكل مادة ساعات نظرى 
 وآخرى عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
أ.د أمانى عبد 

 المقصود
 
 
 

  
:    رئيس القسم /  أ.د أمانى  عبد           المقصودأ.د أمانى عبد   اسم منسق المادة : 

                     المقصود
 2167   /    /    : التاريخ                        التوقيع

 

 

 

 

  



 (66ًَىرج سلى )

 8102عبم  الٌفسى واالرشبد الٌفسٍخ الصحخ  حمشيش يمشس دساسي

 .................انًُىفيت جبيؼت / أكبديًيت : .

 .......................انخشبيت انُىػيت كهيت / يؼهذ : 

 .............................انؼهىو انخشبىيت وانُفسيت لسى : ..
 

 -يؼهىيبث أسبسيت : –أ 

 انصحت انُفسيت واالسشبد انُفسً  اسن الوقزر 0

 جًيغ انخخصصبث  التخصص 8

 انشابؼت  الفزقخ / الوستىي 3

 ( ًظزي  8     )  عذد الىحذاد / السبعبد الوعتوذح 4

 ذاخلٍخًظبم الوزاجعخ ال الٌظبم الوتجع الختٍبر لجٌخ االهتحبًبد 5

 غٍز هتىفز ًظبم الوزاجعخ الخبرجٍخ لالهتحبى 6

 عضى فقظ عذد القبئوٍي ثبلتذرٌس 7

 -يؼهىيبث يخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 6

 417 الولتحقٍي ثبلوقزرعذد الطالة  -

 414 عذد الطالة الذٌي أدوا االهتحبى  -

 ( راست% 7)  ( ًبجح%93..)   ًتٍجخ االهتحبى  -

الٌسجخ الوئىٌخ % للٌبجحٍي طجقب للتقذٌزاد الحبصلٍي  -

 علٍهب

 ( جٍذ جذا    34 )   ( هوتبس     3 ) 

 ( هقجىل   .0   )      جٍذ  ( 43  ) 

 

 

 

 

 



 -انًمشس :حذسيس  – 2

 %011 لوب تن تذرٌسه هي الوحتىي األسبسً للوقزر

 %011 هذي التشام القبئوٍي ثبلتذرٌس ثوحتىي الوقزر  -

 %011 هذي تغطٍخ االهتحبى لوىضىعبد الوقزر -

العصف  –الوٌبقشخ  -هحبضزاد ًظزٌخ أسبلٍت التعلٍن والتعلن -

 الذهٌى  االستٌتبج

           ًظزي  طزٌقخ تقىٌن الطالة -

 شفىي  

     أعوبل فصلٍخ 

 -اإليكبَبث انًخبحت نهخذسيس : -3

 هتىافزح  الوزاجع العلوٍخ -

 هتىافزح  الىسبئل الوعٌٍخ-

 هتىافزح  الوستلشهبد والخبهبد -

 ال تىجذ  -ليىد إداسيت وحُظيًيت: -4

 %87.44  -َخيجت حمىيى انطالة نهًمشس: -5

حمسيى انًمشس انً يمشسيٍ ) يمشس  -0 -:يمخشحبث ححسيٍ انًمشس  -6

 يمشس االسشبد انُفسً ( –انصحت انُفسيت 

 صيبدة ػذد انسبػبث -2

  ػًم سبػبث ػًهً -3

  )إى وجذد (يالحظبث انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ  -7

  يب حى حُفيزِ يٍ يمخشحبث انخطىيش في انؼبو انسببك -8

  األسجبة ()هب هً و يب نى يخى حُفيزِ يٍ يمخشحبث  -9

 

 

 

 

 

 



 -خطت انخطىيش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -61

 ش : يجبالث انخطىي

 انً انًمشس حمسيى -

 انصحت يمشس)  يمشسيٍ

 يمشس -انُفسيت  –

 ( انُفسً االسشبد

ححذيث طشق ػالج  -2

 االضطشببث انُفسيت 

  انسبػبث ػذد صيبدة-3

 ػًهً سبػبث وجىد -4

 

 : حىصيف انخطىيش

ححذيث انًحخىي بًب  -

يخفك يغ حطىس طشق 

االسشبد وطشق انؼالج 

 انُفسً 

فصم يحخىي انًُهج  -

انً يمشسيٍ وهًب 

يبدة انصحت انُفسيت 

 ويبدة االسشبد انُفسً 

اٌ يكىٌ نكم يبدة  -

سبػبث َظشي 

وآخشي ػًهيت نكم 

 اسبىع 

 : حىليج انخطىيش 

 انؼبو انمبدو

 :انًسئىل ػٍ انخُفيز

 صىدأ.د أيبًَ ػبذ انًم

 

 

لسى انؼهىو انخشبىيت 

 وانُفسيت  

  

                                انًمصىد ػبذ أيبًَ د.أ    اسى يُسك انًبدة :

          انًمصىد ػبذ أيبًَ د.أ     رئيسة مجلس القسم                        :انخىليغ

  2168التاريخ  :     /   /   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (66نموذج رقم )
 7109عام  النفسى واالرشاد النفسية الصحة تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : .المنوفية .................
 كمية / معهد : التربية النوعية .......................

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية .............................
 

 -معمومات أساسية : –أ 
 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 7
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط القائمين بالتدريسعدد  7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 741 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 741 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب (%0)    ناجح  %99 نتيجة االمتحان  -
-%جيد 09,15   %جيد جدا 49 -ممتاز% ,33 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 ,%مقبول170 
 -تدريس المقرر : – 2
 %011 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر  -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
العصف الذهنى   –المناقشة  -محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 االستنتاج
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -



 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %89.43  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة النفسية  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى ( –
 زيادة عدد الساعات -7
 عمل ساعات عممى  -3

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
  التطوير في العام السابقما تم تنفيذه من مقترحات  -8
  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 مجاالت التطوير : 

تقسيم المقرر الى مقررين )  -
 -النفسية  –مقرر الصحة 

 مقرر االرشاد النفسى (
تحديث طرق عالج  -7

 االضطربات النفسية 
 زيادة عدد الساعات -3
 وجود ساعات عممى -4
 

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما يتفق مع  -

تطور طرق االرشاد وطرق 
 العالج النفسى 

فصل محتوى المنهج الى  -
مقررين وهما مادة الصحة 
 النفسية ومادة االرشاد النفسى 

ان يكون لكل مادة ساعات  -
نظرى وآخرى عممية لكل 

 اسبوع 

ير توقيت التطو 
 : 

 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 

 قسم العموم التربوية والنفسية  

  
 رئيسة مجمس القسم                      أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 

 

                      أ.د أمانى عبد المقصود                       التوقيع
  2169التاريخ  :     /   /   

 7108/6/74تم اإلعتماد بمجمس الكمية بتاريخ: 

 
 



 

 

 



 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

2019-2020 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 تقنين الغذائي اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 الرابعةالفرقة  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

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

 راسب   99.67      302 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

  
 

 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة فبببا علبببم التغذلبببة وتعببب  المصبببطلحات  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

علم التغذلة ودورها في بناء الجسم والشروط الواجب 
 توافرها فا  عام االنسان وعالمات التغذلة السليمة  

مقدمبببة عبببن المقبببرر  ومناقشبببة محتبببوا   أهدافببب   - 2
بعبببببببببببببب  التعريفببببببببببببببات المرتبطببببببببببببببة -مصببببببببببببببطلحات  
 بالتخصص.

لببببببا حاجببببببة مببببببواد الغببببببذاء والعوامببببببل المبببببب ثرة ع -3

 √ 

1 .33 %

 

 

  

 

 

  



 اإلنسان للغذاء 
تعريف التقنين الغذائي وأهميت  القواعد األساسية    -4

 في تكوين الوجبات 
تخطببيق قببوائم الطعببام و وجبببات الطعببام وتحديببد  -5

 كميات األ عمة لألسر
تقبببدير احتياجبببات الفبببرد مبببن األ عمبببة المشبببتراة.  -6

 ميزانية الطعام) تعريف ب ومضمون(.
 ميزانية الطعام لألسرةدخل األسرة و  -7
العببادات الغذائيببة  ةيتيببة تكوينهببا والعوامببل التببي  -8

 ت ثر عليها
 العادات الغذائية السىل  ووسائل عالجها   -9
 تقييم الحالة الغذائية 10
مفهبببوم سبببوء التغذلبببة وأسببببابها وةيتيبببة الوقالبببة  -11
 منها 
 أمراض سوء التغذلة -12
 ل الطعام العوامل التي تنظم عملي  تناو  -13
البببببببببببرام  اإلراببببببببببادلة الغذائيببببببببببة والمنظمببببببببببات  -14

والهيلبببات الحكوميبببة المسبببلولة عبببن تخطبببيق ووضبببع 
 البرام  الغذائية

% لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  -
 للمقرر

100% 

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

اسلوب البيان العملي .-  
اسلوب العصف الذهنا.-  
استراتيجية حل المشكالت .-  
استراتيجية التعليم القائم علي المشروعات .-  
التعاوني .استراتيجية التعليم  -  

م الي نهالة  الفصل الدراسي 2020/ 15/3من 
الثاني استخدام المنصات االلكترونية وابكات  

-Google class roomالتواصل االجتماعي )
Whats App  )  

√ 

√ 



 
    ريقة تقويم الطالب  -

اسبببببببتخدام المنصبببببببات االلكترونيبببببببة أعمبببببببال فصبببببببلية 
 Google classواببكات التواصبل االجتمباعي )

room-Whats App ) 
 عملي              

 -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  والخامات المستلزمات  -
عدم  من الصعوتات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

توافر العدد الكافي من أعضاء الهيلة المعاونة  
  ةذلك عدم وجود لتدريس الجانب التطبيقي

الناتجة من  أماكن ةافية لتخزين األعمال الفنية 
 الجانب التطبيقي للطالب بالقسم. 

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

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب علا  -2
 األنماط المختلفة للتقويم.

 التغذل  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -3
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -4
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس   -5

 النظري  
 

)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 . اراء مراجع حديثة للمكتبة  -1
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -2

)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9
 و األسباب (

علا   -1 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  بنك  إعداد 
بسبب عدم وجود تدريب   األنماط المختلفة للتقويم.

وضع  علا  التدريس  هيلة  ألعضاء  بالكلية  كافي 

 √ 

 √ 

 √ 

√ 

√ 

√ 



 بنوك األسللة 
 .التغذل زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -2
لتدريس   -3 المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

أعداد  النظري   وزيادة  األماكن  محدودلة  بسبب 
   الطالب ةل عام

أعمال   -4 لتخزين  مناسب  مكان  الطالب توفير 
بسبب   والجامعة  الكلية  معارض  في  الستخدامها 

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

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

مع بدالة العام   اراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وةالة الدراسات العليا 
 ولجنة اراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو هيلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووةالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 . التغذل تخصص 
مع بدالة الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

انتداب من لقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووةالة الكلية   قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

 أ.د / سعيد مناع جاد الرب   منسق المادة :اسم 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 تقنين الغذائي اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 2018-2017الرابعةالفرقة  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6
 أستاذ  للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

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

   %) حرمان( 99.13     114 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 %                  جيد جدا  %44.35       ازممت 
 %                   مقبول %             جيد       

 √ 

1 

 15.65  17.21  
%

 

 

27.83

%

 

 

 



 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة فبببا علبببم التغذلبببة وتعببب  المصبببطلحات  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

علم التغذلة ودورها في بناء الجسم والشروط الواجب 
 توافرها فا  عام االنسان وعالمات التغذلة السليمة  

مقدمبببة عبببن المقبببرر  ومناقشبببة محتبببوا   أهدافببب   - 2
بعبببببببببببببب  التعريفببببببببببببببات المرتبطببببببببببببببة -مصببببببببببببببطلحات  
 بالتخصص.

مببببببواد الغببببببذاء والعوامببببببل المبببببب ثرة علببببببا حاجببببببة  -3
 اإلنسان للغذاء 

تعريف التقنين الغذائي وأهميت  القواعد األساسية    -4
 في تكوين الوجبات 

تخطببيق قببوائم الطعببام و وجبببات الطعببام وتحديببد  -5
 كميات األ عمة لألسر

تقبببدير احتياجبببات الفبببرد مبببن األ عمبببة المشبببتراة.  -6
 ومضمون(. ميزانية الطعام) تعريف ب

 دخل األسرة و ميزانية الطعام لألسرة -7
العببادات الغذائيببة  ةيتيببة تكوينهببا والعوامببل التببي  -8

 ت ثر عليها
 العادات الغذائية السىل  ووسائل عالجها   -9
 تقييم الحالة الغذائية 10
مفهبببوم سبببوء التغذلبببة وأسببببابها وةيتيبببة الوقالبببة  -11
 منها 
 أمراض سوء التغذلة -12
 عوامل التي تنظم عملي  تناول الطعام ال -13
البببببببببببرام  اإلراببببببببببادلة الغذائيببببببببببة والمنظمببببببببببات  -14

والهيلبببات الحكوميبببة المسبببلولة عبببن تخطبببيق ووضبببع 
 البرام  الغذائية

% لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  -
 للمقرر

90% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      

√ 

√ 

√ √ 

√ 



     األعمال الفصلية )تذةر( :   
 معارض فنية ألعمال الطالب 

 افوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  العلميةالمراجع  -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
عدم  من الصعوتات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

توافر العدد الكافي من أعضاء الهيلة المعاونة  
   ةذلك عدم وجود لتدريس الجانب التطبيقي

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

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب علا -2
 األنماط المختلفة للتقويم.

 التغذل  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  

)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 .اراء مراجع حديثة للمكتبة -1
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9
 و األسباب (

علا -1 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  بنك  إعداد 
بسبب عدم وجود تدريب ةافي  األنماط المختلفة للتقويم.

بنوك   وضع  علا  التدريس  هيلة  ألعضاء  بالكلية 
 األسللة 

تخصص -2 في  المعينين  المعيدين  عدد  زيادة 
ا.التغذل  الخطة  بسبب  يتم  وذلك  التي  بالقسم  لخمسية 

بها تعيين معيد واحد ةل عام علا أن لكون تخصص  

 √ 

 √ 

 √ 

√ 

√ √ 

  
√ 



 المعيد في التغذلة والمالبس واإلدارة بالتبادل ةل عام 
لتدريس -3 المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

الطالب النظري   أعداد  األماكن وزيادة  بسبب محدودلة 
   كل عام

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

تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

مع بدالة العام   اراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وةالة الدراسات العليا 
 ولجنة اراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب 
المختلفة  الطالب علا األنماط 

 للتقويم. 

عضو هيلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووةالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 . التغذل تخصص 
مع بدالة الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

انتداب من لقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووةالة الكلية   تدريس المقررقبل 
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن   تحسين المرافق  
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة الون المكان وعمادة   تدريس المقررقبل 
 الكلية

 أ.د / سعيد مناع جاد الرب   اسم منسق المادة :
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 معهد :التربية النوعية كلية / 
 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 
 تقنين الغذائي اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 2019-2018الرابعةالفرقة  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذين  للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

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

 راسب    99.32     146 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا %      43.15     ازممت 
 مقبول     %             جيد       

 -تدريس المقرر : – 2

 √ 

1 

18.5

0 

13.70

%

 

 

  

680. %

 

 

  
24.65  

         

        

%

 

 

  



مقدمبببة فبببا علبببم التغذلبببة وتعببب  المصبببطلحات  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -
علم التغذلة ودورها في بناء الجسم والشروط الواجب 
 توافرها فا  عام االنسان وعالمات التغذلة السليمة  

مقدمبببة عبببن المقبببرر  ومناقشبببة محتبببوا   أهدافببب   - 2
بعبببببببببببببب  التعريفببببببببببببببات المرتبطببببببببببببببة -مصببببببببببببببطلحات  
 بالتخصص.

لببببببا حاجببببببة مببببببواد الغببببببذاء والعوامببببببل المبببببب ثرة ع -3
 اإلنسان للغذاء 

تعريف التقنين الغذائي وأهميت  القواعد األساسية    -4
 في تكوين الوجبات 

تخطببيق قببوائم الطعببام و وجبببات الطعببام وتحديببد  -5
 كميات األ عمة لألسر

تقبببدير احتياجبببات الفبببرد مبببن األ عمبببة المشبببتراة.  -6
 ميزانية الطعام) تعريف ب ومضمون(.

 الطعام لألسرة دخل األسرة و ميزانية -7
العببادات الغذائيببة  ةيتيببة تكوينهببا والعوامببل التببي  -8

 ت ثر عليها
 العادات الغذائية السىل  ووسائل عالجها   -9
 تقييم الحالة الغذائية 10
مفهبببوم سبببوء التغذلبببة وأسببببابها وةيتيبببة الوقالبببة  -11
 منها 
 أمراض سوء التغذلة -12
 م العوامل التي تنظم عملي  تناول الطعا -13
البببببببببببرام  اإلراببببببببببادلة الغذائيببببببببببة والمنظمببببببببببات  -14

والهيلبببات الحكوميبببة المسبببلولة عبببن تخطبببيق ووضبببع 
 البرام  الغذائية

% لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  -
 للمقرر

85% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذةر( :   

√ 

√ 

√ √ 

√ 

  
√ 



 معارض فنية ألعمال الطالب 
 افوي            نظري              الطالب  ريقة تقويم  -

 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  -
عدم  من الصعوتات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

توافر العدد الكافي من أعضاء الهيلة المعاونة  
ةذلك عدم وجود   لتدريس الجانب التطبيقي

أماكن ةافية لتخزين األعمال الفنية الناتجة من  
 الجانب التطبيقي للطالب بالقسم. 

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

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب علا -2
 المختلفة للتقويم.األنماط 

 التغذل  زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 .اراء مراجع حديثة للمكتبة -1
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2
علا -3 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  بنك  إعداد 

بسبب عدم وجود تدريب ةافي  األنماط المختلفة للتقويم.
بنوك   وضع  علا  التدريس  هيلة  ألعضاء  بالكلية 

 األسللة 
 

)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9
 و األسباب (

تخصص -1 في  المعينين  المعيدين  عدد  زيادة 
يتم  .التغذل  التي  بالقسم  الخمسية  الخطة  بسبب  وذلك 

 √ 

 √ 

 √ 

√ 

√ √ 



تخصص  بها تعيين معيد واحد ةل عام علا أن لكون  
 المعيد في التغذلة والمالبس واإلدارة بالتبادل ةل عام 

لتدريس -2 المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 
الطالب النظري   أعداد  األماكن وزيادة  بسبب محدودلة 
   كل عام

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

مع بدالة العام   اراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وةالة الدراسات العليا 
 ولجنة اراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة  

 للتقويم. 

التدريس القائم  عضو هيلة  قبل تدريس المقرر
ووةالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 . التغذل تخصص 
مع بدالة الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

انتداب من لقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووةالة الكلية   قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن   تحسين المرافق  
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة الون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر
 الكلية

 أ.د / سعيد مناع جاد الرب   اسم منسق المادة :
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 6/24/ 2018تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 
 

 

 
 

 



 

 



 (66نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6166  /6162   ) 

 جامعة: ..المنوفٌة 

 كلٌة  : ...التربٌة النوعٌة 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 رقة الرابعة  الف الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

( متوفر    )    ( غٌر  )  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 متوفر

 5 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس  8

 قرر الم

 أ.م.د/ هٌام مصطفى عبد هللا

 أ.م.د / سماح حلمى ٌس   

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 



 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

  عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

  عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

%          عدد       %             67,96عدد       نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   --( ناجح        )    432)     

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا  -

 للتقدٌرات الحاصلٌن علٌها

 % 61,23( ممتاز    102)   

 % 45,22( جٌد جدا   97)     

 % 27(جٌد     117)   

 % 85,26( مقبول   116)      

 -قرر :تدريس الم – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي  -

 األساسً للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 4 مفهوم المنهج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنهج   

 6 تنظٌمات المناهج الدراسٌة   

 6 تطوٌر المنهج  

 4 جودة المنهج    

لمناهج  أسس وتوجهات

 ستقبل  ال

4 

 
مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 

 )      ( <60    )      (60-84 



 (  )>85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <60    )      (60-84 

   ( )>85 

(محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب   )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 عملً

( أنشطة    دراسة حالة       )    )     (

 فصلٌة

األعمال الفصلٌة )تذكر( ،   عمل أبحاث 

 –عن: الفلسفات التربوٌة  المتعددة للمنهج  

 التجارب الدولٌة المختلفة  لتطوٌر المناهج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

  (   أعمال فصلٌة )20     % 

 )       ( عملً

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متوافرة بدرجة   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة  )     الوسائل المعٌنة-

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

رة )     ( متوافرة بدرجة ( متواف  )    المستلزمات والخامات -

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6



مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 )إن وجدت (

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطوير في العام السابق

تعدٌل المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

 فى المجال 

2- 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هً و األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -61

توصٌف  مجاالت التطوٌر 

 التطوٌر

المسئول عن  توقٌت التطوٌر 

 التنفٌذ

شراء مراجع  إمكانٌات التدرٌس 

 تبة حدٌثة للمك

لجنة شراء  قبل تدرٌس المقرر 

 الكتب 

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

 تدرٌس المقرر

عرض نماذج  إمكانٌات التدرٌس 

عالمٌة لتطوٌر 

 المناهج   

حاضرون الم أثناء تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

تدرٌس المقرر 

باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 :   أ.م.د / هٌام مصطفى عبد هللا & أ.م.د / سماح حلمى ٌس أستاذ المادة 

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحمٌد             



 رئٌس مجلس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود  

 (66نموذج رقم )

 رير مقرر دراسيتق

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6162  /6168   ) 

 جامعة: ..المنوفٌة 

 كلٌة  : ...التربٌة النوعٌة 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

( متوفر    )    ( غٌر  )  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 متوفر

 5 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس  8

 المقرر 

 مصطفى عبد هللاأ.م.د/ هٌام 

 أ.م.د / سماح حلمى ٌس   

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / صباح عبد الحكم 



 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

 610 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 606 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

%             ,33عدد         %     01,99عدد       نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   2( ناجح        )    604)    

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا  -

 للتقدٌرات الحاصلٌن علٌها

 % 11,19( ممتاز    116)   

 % 66,33( جٌد جدا   204)     

 %20 ,79(جٌد     126)   

 % 23,26( مقبول   159)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -



% لما تم تدرٌسه من المحتوي  -

 األساسً للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 4 مفهوم المنهج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنهج   

 6 تنظٌمات المناهج الدراسٌة   

 6 تطوٌر المنهج  

 4 جودة المنهج    

 4 لمستقبل أسس وتوجهات لمناهج ا
 

مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 

 )      ( <60    )      (60-84 

 (  )>85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <60    )      (60-84 

   ( )>85 

(محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب   )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 عملً

( أنشطة    دراسة حالة       )    )     (

 فصلٌة

األعمال الفصلٌة )تذكر( ،   عمل أبحاث 

 –عن: الفلسفات التربوٌة  المتعددة للمنهج  

 التجارب الدولٌة المختلفة  لتطوٌر المناهج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

  (   أعمال فصلٌة )20     % 

 )       ( عملً



 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متوافرة بدرجة   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة  )     الوسائل المعٌنة-

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

رة )     ( متوافرة بدرجة ( متواف  )    المستلزمات والخامات -

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 )إن وجدت (

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطوير في العام السابق

تعدٌل المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

 فى المجال 

2- 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هً و األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -61

توصٌف  مجاالت التطوٌر 

 التطوٌر

المسئول عن  توقٌت التطوٌر 

 التنفٌذ

شراء مراجع  إمكانٌات التدرٌس 

 تبة حدٌثة للمك

لجنة شراء  قبل تدرٌس المقرر 

 الكتب 

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى 



الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقوٌم  

 تدرٌس المقرر

عرض نماذج  إمكانٌات التدرٌس 

عالمٌة لتطوٌر 

 المناهج   

حاضرون الم أثناء تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

تدرٌس المقرر 

باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 :   أ.م.د / هٌام مصطفى عبد هللا & أ.م.د / سماح حلمى ٌس أستاذ المادة 

رئٌس د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحمٌد             
            مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                    

 

 

 

 (66نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6168  /6169   ) 

 جامعة: ..المنوفٌة 

 كلٌة  : ...التربٌة النوعٌة 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 



 المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   ة / المستويالفرق 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

( متوفر    )    ( غٌر  )  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 متوفر

 5 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

ٌن فى تدرٌس أسماء المحاضرٌن المساهم 8

 المقرر 

 أ.م.د/ هٌام مصطفى عبد هللا

 أ.م.د / سماح حلمى ٌس   

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

 766 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 756 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

%          عدد       %            100عدد       ة االمتحان نتٌج -

 ( راسب   --( ناجح        )    756)     

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا  -

 للتقدٌرات الحاصلٌن علٌها

 % 53,9( ممتاز    73)   

 % 55,33( جٌد جدا   257)     



 %29 ,37(جٌد     225)   

 % 62,23( مقبول   181)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي  -

 األساسً للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 4 مفهوم المنهج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنهج   

 6 تنظٌمات المناهج الدراسٌة   

 6 تطوٌر المنهج  

 4 ج    جودة المنه

 4 أسس وتوجهات لمناهج المستقبل 
 

مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 

 )      ( <60    )      (60-84 

 (  )>85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <60    )      (60-84 

   ( )>85 

ة )      (تدرٌب (محاضرات نظرٌ  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 عملً

( أنشطة    دراسة حالة       )    )     (

 فصلٌة

األعمال الفصلٌة )تذكر( ،   عمل أبحاث 

 –عن: الفلسفات التربوٌة  المتعددة للمنهج  

 التجارب الدولٌة المختلفة  لتطوٌر المناهج  



 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

  (  أ ) 20عمال فصلٌة     % 

 )       ( عملً

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متوافرة بدرجة   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة  )     الوسائل المعٌنة-

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة   )    خاماتالمستلزمات وال -

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %88.22  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 )إن وجدت (

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 وير في العام السابقالتط

تعدٌل المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

 فى المجال 

2- 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هً و األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -61

توصٌف  مجاالت التطوٌر 

 التطوٌر

المسئول عن  توقٌت التطوٌر 

 التنفٌذ



راء مراجع ش إمكانٌات التدرٌس 

 حدٌثة للمكتبة 

لجنة شراء  قبل تدرٌس المقرر 

 الكتب 

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

 تدرٌس المقرر

عرض نماذج  إمكانٌات التدرٌس 

عالمٌة لتطوٌر 

 المناهج   

المحاضرون  ناء تدرٌس المقررأث

المساهمون فى 

تدرٌس المقرر 

باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 :   أ.م.د / هٌام مصطفى عبد هللا & أ.م.د / سماح حلمى ٌس أستاذ المادة 

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحمٌد             

 د                  رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصو

 8102/6/82تم اإلعتماد بمجمس الكمية بتاريخ: 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
  2019/2020                      -اإلحصائيات : – 1
 305  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 305  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %1.64     عدد      %98.36    عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب 5      ناجح       300      
للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا  12.67                ممتاز    3       
 مقبول 54.67          جيد        29.67      

 -تدريس المقرر : – 2
العناصةةةةر تقةةةةدير  –مقدمةةةةة فةةةةي علةةةةم تحليةةةةل األغذيةةةةة   الموضوعات التي تم تدريسها -

البطاقةةة  -ءالغةةذاسةةالمة  –المضةةافة المةةواد  –يةةة الغذائ
  الغذائية 

% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةوي األساسةةي  -
 للمقرر

 100 % 

مةةةةةدي التةةةةةزام القةةةةةائمين بالتةةةةةدريس بمحتةةةةةوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
   األعمال الفصلية )تذكر( :   

 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 -
عةةةدم تةةةوافر مةةةن الصةةةعوبات التةةةي تعةةةر  لهةةةا المقةةةرر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العةةةةدد الكةةةةافي مةةةةن أعضةةةةاء الهيئةةةةة المعاونةةةةة لتةةةةدريس 
  الجانب التطبيقي

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

 نتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي ا -2
إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علي  -3

 األنماط المختلفة للتقويم 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه من مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي 
 

)مةا يةي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

شراء مراجع حديثة للمكتبةة لمحدوديةة الميزانيةة  -1
 المخصصة لشراء الكتب بالقسم 

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



   

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .1 تحسين امكانيات التدريس 
 
 

انتةةةةةداب مةةةةةن يقةةةةةوم بتةةةةةدريس  .2
 الجانب التطبيقي 

 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 

  قبل بدء تدريس المقرر
 

 

وكالةةةةة الكليةةةةة للدراسةةةةات 
العليا ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 
القسةةةةةةم العلمةةةةةةي ووكالةةةةةةة 
الكليةةةةةة لشةةةةةئوون التعلةةةةةيم 

 والطالب 

 ، د/شيماء عطا  زة زييرا.د/ع اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
  2019/2020                      -اإلحصائيات : – 1
 305  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 305  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %1.31     عدد      %98.69    عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب  4      ناجح        301      
للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا  15.74         ممتاز     2.95       

 مقبول   46.23          جيد        33.77      
 -تدريس المقرر : – 2
فساااااااد ال ااااااذاظ ا طاااااار  الحفااااااظ المختلفااااااة ا التصاااااانيع   الموضوعات التي تم تدريسها -

 ال ذائي 
% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -

 للمقرر
 100 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

 85<            84-60             60>         مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

       



   

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

   األعمال الفصلية )تذكر( :   
 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 -
عااادم تاااوافر مااان الصاااعوبات التاااي تعااار  لهاااا المقااارر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العاااادد الكااااافي ماااان أعضاااااظ الهيئااااة المعاونااااة لتاااادريس 
ا كاااااذل  عااااادم وجاااااود أمااااااكن كافياااااة الجاناااااب التطبيقاااااي

التطبيقاي للطاالب لتخزين األعمال الناتجة من الجانب 
 بالقسم

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

 عمل زيارات لمصانع األغذية  -2
ضااام انتااااب الطاااالب عمااال معاااار  طالبياااة ت -3

ماان المنتجااات ال ذائياااة المختلفااة )العصاااائر ا 
المرباااااات ا الساااااردين ا المخلاااااالت ا منتجاااااات 

 اللحوم ا منتجات الطماطم( 
الناتجااة  وجااود أماااكن لتخاازين أعمااال الطااالب -4

إلساااااااتخدامها فاااااااي  مااااااان الجاناااااااب التطبيقاااااااي 
 معار  الكلية والجامعة 

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -5
اعداد بن  أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علي  -6

 األنماط المختلفة للتقويم 
)ان مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطب  



   

ما تم تنفيذه من مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

تاام عماال المعاار  الطالبااي فااي نهايااة المقاارر  .1
التعليمية الذي ضم انتاب الطالب من الوسائل 

المرتبطاااااة بمحتاااااوي المقااااارر وكاااااذل  منتجاااااات 
غذائيااة منفااذة باسااتخدام طاار  الحفااظ المختلفااة 

ا المربات ا الشراب  مثل المخلالت ا السردين
 ا والعصائر

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  .2
 اعداد بن  أسئلة للمقرر  .3

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

شراظ مراجع حديثة للمكتباة لمحدودياة الميزانياة  -1
 المخصصة لشراظ الكتب بالقسم 

عمل زيارات لمصانع األغذية حيا  أنهاا غيار  -2
مدرجااة فااي الالئحااة ممااا أوجااد قيااود ادرايااة فااي 

خاصااة مااع العاادد المتزايااد للطااالب كاال  التنفيااذ
 عام 

وجااااود أماااااكن لتخاااازين أعمااااال الطاااااالب عاااادم  -3
 ة للقسم بالكليةلمحدودية األماكن المخصص

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

 شراظ مراجع حديثة للمكتبة .1 تحسين امكانيات التدريس 
 
 

انتاااااداب مااااان يقاااااوم بتااااادريس  .2
 الجانب التطبيقي 

 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 

  قبل بدظ تدريس المقرر
 

 

وكالااااة الكليااااة للدراسااااات 
العليا ولجنة شراظ الكتب 

 بالقسم 
القساااااام العلمااااااي ووكالااااااة 
الكلياااااة لشااااائوون التعلااااايم 

 والطالب 

أمااااااااااكن لتخااااااااازين أعماااااااااال   .1 تحسين المراف  
الناتجة من الجاناب  الطالب

  التطبيقي 

الخطاااااااااااااة المسااااااااااااااتقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 ا.د/عادل مبار  ا د/شيماظ عطا  اسم منس  المادة : 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 

(66نموذج رقم )  

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6166  /6162 )  

 جامعة: ..المنوفٌة 

 كلٌة  : ...التربٌة النوعٌة 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

-معلومات أساسية : –أ   

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

ة / المستويالفرق 3  الفرقة الرابعة  

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ) نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6 )    ( غٌر متوفر( متوفر      

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

فى تدرٌس  أسماء المحاضرٌن المساهمٌن 8

 المقرر 

 أ.م.د/ هٌام مصطفى عبد هللا

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 



 

 

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 6  

عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -  421 

عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -  421 

نتٌجة االمتحان  - %          عدد       %      111عدد       

( راسب  -( ناجح        )    421)         

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا  -

 للتقدٌرات الحاصلٌن علٌها

2( ممتاز  64)     , 15%    

6 ( جٌد جدا 146)      , 34%  

6(جٌد  91)     , 21 %       

5 ( مقبول   121)     , 28%  

-تدريس المقرر : – 6  

وضوعات التً تم تدرٌسهاالم -  111%  

% لما تم تدرٌسه من المحتوي  -

 األساسً للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 المفاهٌم التربوٌة   

 11 األهداف التربوٌة 

 4 التخطٌط للتدرٌس 

 4 طرائق التدرٌس 

 4 الوسائل التعلٌمٌة 



 2 التقوٌم ) التقوٌم وفلسفة الجودة ( 

 
لتزام القائمٌن بالتدرٌس مدي ا -

 بمحتوي المقرر 

 )      ( <61    )      (61-84  

 (   )>85  

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <61    )      (61-84  

   (  )>85  

أسالٌب التعلٌم والتعلم -     ( (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب   

 عملً

دراسة حالة       )    )     ( ( أنشطة    

 فصلٌة

عمل أبحاث عن األعمال الفصلٌة )تذكر( :   

أسالٌب التعلٌم والتعلم  –طرق التدرٌس   

طرٌقة تقوٌم الطالب -   (  )      ( شفوي%      81( نظري    

( )       ( عملً%  21( أعمال فصلٌة   

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمٌة - )    )     ( متوافرة   ( متوافرة بدرجة   

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

الوسائل المعٌنة-      ( ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة  

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

المستلزمات والخامات -     ( ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة   

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %80.15  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



-مقترحات تحسين المقرر : -6  1-  

2-  

مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 )إن وجدت (

1-  

2-  

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطوير في العام السابق

تعدٌل المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1  

2-  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

هً و األسباب ( )ما  

1-  

2-  

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -61  

توصٌف  مجاالت التطوٌر 

 التطوٌر

المسئول عن  توقٌت التطوٌر 

 التنفٌذ

شراء مراجع  إمكانٌات التدرٌس 

 حدٌثة للمكتبة 

لجنة شراء  قبل تدرٌس المقرر 

 الكتب 

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

 تدرٌس المقرر 

 

  & د /صباح عبد الحكم  أ.م.د / هيام مصطفى عبد هللا :    أستاذ المادة 

                   د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                   

          

القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود رئيس مجلس   

 



(66نموذج رقم )  

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة (

(6162  /6168 )  

 جامعة: ..المنوفٌة 

 كلٌة  : ...التربٌة النوعٌة 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

-معلومات أساسية : –أ   

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

صالتخص 2  المناهج وطرق التدرٌس  

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ) نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6 )    ( غٌر متوفر( متوفر      

سعدد القائمٌن بالتدرٌ 7  4 

أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس  8

 المقرر 

 أ.م.د/ هٌام مصطفى عبد هللا

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 



 

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 6  

عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -  611 

عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -  617 

نتٌجة االمتحان  - 11عدد        , عدد      %      99  ,49   %

(  3)        ( ناجح         614)           

 راسب

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا  -

 للتقدٌرات الحاصلٌن علٌها

17( ممتاز  49)     , 8%    

89 ( جٌد جدا 231)      , 37%  

22(جٌد  232)     , 38 %       

37 مقبول(    63)     , 11%  

-تدريس المقرر : – 6  

الموضوعات التً تم تدرٌسها -  111%  

% لما تم تدرٌسه من المحتوي  -

 األساسً للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 المفاهٌم التربوٌة   

 11 األهداف التربوٌة 

 4 التخطٌط للتدرٌس 

 4 طرائق التدرٌس 

 4 الوسائل التعلٌمٌة 



) الت التقوٌم وٌم وفلسفة 

 الجودة ( 

2 

 
مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 

 )      ( <61    )      (61-84  

 (   )>85  

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <61    )      (61-84  

   (  )>85  

أسالٌب التعلٌم والتعلم -     ( (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب   

 عملً

دراسة حالة       )    )     ( ( أنشطة    

 فصلٌة

عمل أبحاث عن األعمال الفصلٌة )تذكر( :   

أسالٌب التعلٌم والتعلم  –طرق التدرٌس   

طرٌقة تقوٌم الطالب -   (  )      ( شفوي%      81( نظري    

( )       ( عملً%  21( أعمال فصلٌة   

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمٌة - )     ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة   

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

الوسائل المعٌنة-      ( ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة  

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

المستلزمات والخامات -     ( ة بدرجة ( متوافرة )     ( متوافر  

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %87.12  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



-مقترحات تحسين المقرر : -6  1-  

2-  

مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 )إن وجدت (

1-  

2-  

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطوير في العام السابق

ى العلمى تبعاً للمستجدات تعدٌل المحتو -1  

2-  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هً و األسباب (

1-  

2-  

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -61  

توصٌف  مجاالت التطوٌر 

 التطوٌر

المسئول عن  توقٌت التطوٌر 

 التنفٌذ

شراء مراجع  إمكانٌات التدرٌس 

 حدٌثة للمكتبة 

جنة شراء ل قبل تدرٌس المقرر 

 الكتب 

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

 تدرٌس المقرر 

 

  & د /صباح عبد الحكم  أ.م.د / هيام مصطفى عبد هللا :    أستاذ المادة 

                   رف & د / إسالم عبد الحميد د / نوال ش                  

          

 رئيس مجلس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 



(66نموذج رقم )  

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة (

(6168  /6169 )  

 جامعة: ..المنوفٌة 

 كلٌة  : ...التربٌة النوعٌة 

سٌة قسم : .العلوم التربوٌة والنف  

-معلومات أساسية : –أ   

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

ة لالمتحاننظام المراجعة الخارجٌ 6  (  )    ( غٌر متوفر( متوفر      

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس  8

 المقرر 

 أ.م.د/ هٌام مصطفى عبد هللا

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 



 

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 6  

طالب الملتحقٌن بالمقررعدد ال -  766 

عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -  762 

نتٌجة االمتحان  - 21    عدد    , , 26      عدد   -%  99    %

 2)          ( ناجح         761)           

راسب (  

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا  -

 للتقدٌرات الحاصلٌن علٌها

44( ممتاز  81)     , 11%    

88 ( جٌد جدا 161)      , 21%  

19جٌد (  85)     , 11 %       

72 ( مقبول   266)     , 34%  

-تدريس المقرر : – 6  

الموضوعات التً تم تدرٌسها -  111%  

% لما تم تدرٌسه من المحتوي  -

 األساسً للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 المفاهٌم التربوٌة   

 11 األهداف التربوٌة 

 4 التخطٌط للتدرٌس 

 4 طرائق التدرٌس 

 4 الوسائل التعلٌمٌة 



 2 التقوٌم ) التقوٌم وفلسفة الجودة ( 

 
مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 

 )      ( <61    )      (61-84  

 (   )>85  

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <61    )      (61-84  

   (  )>85  

أسالٌب التعلٌم والتعلم -     ( (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب   

 عملً

دراسة حالة       )    )     ( ( أنشطة    

 فصلٌة

عمل أبحاث عن األعمال الفصلٌة )تذكر( :   

أسالٌب التعلٌم والتعلم  –طرق التدرٌس   

طرٌقة تقوٌم الطالب -   (  ( شفوي)      %      81( نظري    

( )       ( عملً%  21( أعمال فصلٌة   

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمٌة - )     ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة   

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

الوسائل المعٌنة-      ( ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة  

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

زمات والخاماتالمستل -     ( ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة   

 محدودة  )     ( غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

%89.64  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  



-مقترحات تحسين المقرر : -6  1-  

2-  

مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 )إن وجدت (

1-  

2-  

ترحات ما تم تنفيذه من مق -8

 التطوير في العام السابق

تعدٌل المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1  

2-  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هً و األسباب (

1-  

2-  

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -61  

توصٌف  مجاالت التطوٌر 

 التطوٌر

المسئول عن  توقٌت التطوٌر 

 التنفٌذ

شراء مراجع  إمكانٌات التدرٌس 

 حدٌثة للمكتبة 

لجنة شراء  قبل تدرٌس المقرر 

 الكتب 

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى 

 تدرٌس المقرر 

 

  صباح عبد الحكم & د / أ.م.د / هيام مصطفى عبد هللا :    أستاذ المادة 

                    د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                   

 رئيس مجلس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 8102/6/82تم اإلعتماد بمجمس الكمية بتاريخ: 

 



 

 



 
 
 

 
 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 االقتصاد المنزلي(  قسم –  الرابعةالفرقة –  تغذية عالجية ) 

 2020-2019للعام الجامعي 

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 العالجيةالتغذية  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 الرابعةالفرقة  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
 أستاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

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

 راسب     97.88    303 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

جيببببببببببببد            92 %  14.42   44  ازممت
 جدا
 74مقبول                 93جيد    

 -المقرر :تدريس  – 2

 √ 

2 

30.4

9 

30.4

9 

24.26

%

 

 

  

2.22 %

 

 

  
30.16  

   6%

 

 

  



مقدمبببة عبببن المقبببرر   -تقبببديم التغذيبببة العالجيبببة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -
ومناقشة محتواه  أهدافه  وتحديد األمبرا  تعريفاتبه  
األهببداا العامببة. األسببس التببي يجببب مراعاتهببا عنببد 

أنبوا  األغذيبة -األغذية العالجيبة -التغذية العالجية.
 العالجية(

الغببببذا   -نمببببوذغ للغببببذا  السببببائل ال امببببلالتطبيقببببي  
األغذيبببببة المحبببببددة  -الغبببببذا  اللبببببين -السبببببائل الرائببببب 

الصببببببوديوم تصببببببميم انببببببوا  مختلبببببب  مببببببن االغذيبببببببة 
 العالجية

-دور أخصببائا التغذيببه  مهببام أخصببائي التغذيببة-2
 -الحالببببببة النفسببببببية للمببببببري   -احتياجبببببات المببببببري  

 -مهببام قسببم التغذيببة - ريقببة ال تابببة التاببيم الغببذائا
رؤيببببببة  -أهببببببداا ةدارة التغذيببببة -مهببببام ةدارة التغذيببببة

 رسالة ةدارة التغذية -ةدارة التغذية
التطبيقي التعرا علبا دور ومهبام اخصبائا التغذيبة 

تطبيبببببببب  نظببببببببام –وحسبببببببباب االحتياجببببببببات الغذائيببببببببة 
 جرام100الوحدات التبادلية وتطبي  تحليل الوجبات 

منبا     -سو  االمتصاص   أنبوا  االمتصباص   -3
سببببو  االمتصبببباص أحببببد عوامببببل فببببا  -االمتصبببباص 

تطبببببوير الوجببببببة للعبببببالغ  -اإلصبببببابة بسبببببو  التغذيبببببة
 الغذائا

التطبيقي التعبببرا علبببا اسبببباب المبببر  واالعبببرا  
وتقبببدير االحتياجبببات و عمبببل وجببببات غذائيبببة مقننبببة 
لمبببدة يبببوم عامبببل مبببع توضبببيح المسبببمو  او الممنبببو  
والتعبببببرا علبببببا قائمبببببة  عبببببام يوميبببببة تحتبببببو  علبببببا 

نمببببوذغ غببببذا   -دهنيببببة متوسببببطة السلسببببلة احمببببا  
 مري  سؤ االمتصاص 

النظبام  -التغذية اثنا اإلمساك    أنوا  اإلمسباك-  4
األغذيببة والوسببائل التببي  -الغببذائي لمرضببا اإلمسبباك
 اإلمساك لد  األ فال   -تساعد علا عالغ اإلمساك

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
تحليببببببببل الوجبببببببببات  وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100



غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
 او الممنو  

 -التغذيببببببة اثنببببببا  االسببببببهال  تعريبببببب  اإلسببببببهال- 5
 بببببر   -مضببببباعفات اإلسبببببهال -أعبببببرا  اإلسبببببهال 

العبببببببالغ الغبببببببذائا  -عبببببببالغ اإلسبببببببهال فبببببببي المنبببببببزل
 -االسببهال باألعشبباب  عببالغ -لالسببهال عنببد ال بببار

 األ عمة الممنوعة
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جبرام او نظبام الوحبدات التبادليبة وعمبل وجببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
 او الممنو  

ك البوليبة  النظام الغذائي ألمرا  ال لبا والمسبال-6
التهبباب  -هببدا التغذيببة العالجيببة فببي أمببرا  ال لببا

التهببببببببباب ال لبببببببببا المبببببببببزمن  -ال لبببببببببا الحبببببببببادوالعالغ
الفشببل  -التهبباب ال لببا النفببروزي والعببالغ -والعببالغ

الفشببببببل ال لببببببوي المببببببزمن  -ال لببببببوي الحبببببباد والعببببببالغ
انبوا  الحصبوات  -حصبوات ال لبا  -)التسمم البولي(

 والعالغ
اسببباب المببر  واالعببرا  التطبيقببي  النعببرا علببا 

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
التعببرا نظببام غببذائي محببدد البببروتين  –او الممنببو  
 والبوتاسيوم تحديدًا شديداً -والصوديوم 

نتببائ   -وظببائ  ال بببد تغذيبة مرضببا ال بببد  اهبم  -7
االلتهباب   -االختبارات التشخيصية عند اصابة ال بد 

الفشبببببببل  -تليببببببب  ال ببببببببد والعبببببببالغ -ال ببببببببد والعبببببببالغ
 زراعة ال بد  -ال بد 

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
يببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  غذائ



والتعبببرا علبببا نمبببوذغ لنظبببام غبببذائي  –او الممنبببو  
أهبببم محبببددات  -يبببومي لمبببري  التهببباب ال ببببد الحببباد 
 النظام الغذائي لمري  تلي  ال بد 

عيفيببببببة حبببببببدو   -السببببببكري  العوامببببببل المسبببببببببة -8
وظيفبببة  -العالقبببة  بببين اإلنسبببولين والسبببكر -المبببر  

مضببباعفات  -أعبببرا  المبببر   -هرمبببون األنسبببولين
تخطببببين النظببببام  -تصببببني  دا  السببببكري  -المببببر  

تغذيبببة الحامبببل المصبببابة  -الغبببذائي لمبببري  السبببكر
 -بمر  السكر

التطبيقببي  التعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  غذائيببة مقننببة لمببدة 

التعرا  -تخطين وجبة مري  السكر -او الممنو   
 علا المحليات ) دائل السكر(

انبوا   -النحافه   أسباب نقص الوزن او النحافة  -9
 العالغ الطبي -العالغ الغذائا -النحافة

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وجبببببببببات وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل ال

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

التعببببرا علببببا نمببببوذغ لطعببببام متببببزن  –او الممنببببو  
أهبم األعشباب   -عالا الطاقة ويصلح لعالغ النحافبة

 والمشتقات الحيوانية التي تزيد من الوزن 
 -نةأنبببببوا  السبببببم -السبببببمنة   تعريببببب  السبببببمنة- 10

 -عواقب السمنة وأخطارها وعالقتها بع  االمرا  
العببببالغ  - ببببر  العببببالغ والوقايببببة )العببببالغ الغببببذائا

 -العبببببالغ الجراحبببببا للسبببببمنة -البببببدوائا )ال يميبببببائا(
 العالغ باستخدام الرياضة( -العالغ النفسا

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
 وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  



األغذيببة  -نظببام غببذائا محببدد الطاقببة -او الممنببو  
 الواجب تحديد تناولها أو االمتنا  عنها

أنبببوا   -الحساسبببية الغذائيبببة  تعريببب  الحساسبببية-11
 -أعبرا  الحساسبية  -أسباب الحساسبية  -الحساسية

الحساسبببببببية الغذائيبببببببة عنبببببببد  -تشبببببببخيص الحساسبببببببية
تشببببببببخيص الحساسبببببببببية الغذائيببببببببة عنبببببببببد  -األ فببببببببال
 -عالقبببة المضبببادات الحيويبببة بالحساسبببية -األ فبببال

 عالغ الحساسية الغذائية 
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
ليببة عمببل وجبببات جببرام او نظببام الوحببدات التباد 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
او الممنببببببو  و ت ببببببوين وجبببببببات خاليببببببة مببببببن المببببببواد 

 المسببة للحساسية الغذائية
 -تغذية امرا  القلب   أسباب أمبرا  القلبب   -12

العوامببببل التببببي تزيببببد مببببن فرصببببة اإلصببببابة ببببب مرا  
العوامببببببل  -الببببببدورة الدمويببببببة أو األمببببببرا  الوعائيبببببببة

 -غذائيببببة المتداخلببببة فببببي اإلصببببابة ببببب مرا  القلببببب ال
 العالغ الغذائا .

التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

كميبببببة -لغذائيبببببة   أنوعيبببببة البببببدهون ا -او الممنبببببو  
عميببببة  -ب  -األحمببببا  الدهينببببة العديببببدة المشبببببعة 

التعبببرا  -األحمببا  الدهينبببة العديببدة غيبببر المشبببعة
 علا نماذغ غذائية لمري  القلب 

 -تغذيببببة مرضببببا السببببر ان  تعريبببب  السببببر ان 13
 -نوعية الغذا  ععامل مبؤثر فبا اإلصبابة بالسبر ان

المسببببببة األغذيببببة  -األغذيببببة المضببببادة للسببببر ان -
 الوقاية من السر ان -للسر ان

التطبيقي   النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 



جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

 الطريقة السليمة لتغذية المري   -او الممنو  
اسببببببباب  -التغذيببببببةو األنبوويببببببة  فوائببببببد األنبوويببببببة-14

 - بر و التغذيبة األنبوويبة  -استخدام التغذية األنبوويبة
المشباكل التبي مبن الممكببن أن يواجههبا المبري  فببي 

الحاالت التي يجب استخدام  -أثنا  التغذية األنبووية
الحبباالت التببي ال  -التغذيببة الوريديببة التغذيببة الوريديببة

 -تغذية الوريديةيجب استخدام ال
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

 -التحضببير للتغذيببة األنبوويببة -وتقببدير االحتياجببات 
 -مواضبع التغذيبة الوريديبة  -تجهيز التغذية األنبوويبة

 مكونات محاليل التغذية الوريدية
  

% لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي األساسببببي  -
 للمقرر

100% 

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

 اسلوب البيان العملي .-
 اسلوب العص  الذهنا.-
 استراتيجية حل المشكالت .-
 استراتيجية التعليم القائم علي المشروعات .-
 استراتيجية التعليم التعاوني . -
 

 شفوي         نظري               ريقة تقويم الطالب  -
) 

 عملي              
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  متوافرة  درجة محدودة    نك المعرفة      متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة
 متببوافرة  درجببة محببدودة    نببك المعرفببة            متببوافرة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 √ 



 غير متوافرة  متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -

 
من الصعووات التي تعر  لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد ال افي من أعضا   المقرر 
   الهيلة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

كذلك عدم وجود أماكن عافية لتخزين األعمال  
الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

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

ةعداد  نك أسللة للمقرر لتدريب الطالب علا  -2
 األنماط المختلفة للتقويم.

 التغذيه زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -3
 انتداب من يقوم  تدريس الجانب التطبيقي  -4
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس   -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 الستخدامها في معار  ال لية والجامعة 
)ةن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطب 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 . شرا  مراجع حديثة للمكتبة  -1
 انتداب من يقوم  تدريس الجانب التطبيقي  -2

)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9
 و األسباب (

علا   -1 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  ةعداد  نك 
بسبب عدم وجود تدريب   األنماط المختلفة للتقويم.

وضع  علا  التدريس  هيلة  ألعضا   بال لية  كافي 
  نوك األسللة 

تخصص  -2 في  المعينين  المعيدين  عدد  زيادة 
التي  .التغذيه بالقسم  الخمسية  الخطة  بسبب  وذلك 

يكون   أن  علا  عام  عل  واحد  معيد  تعيين  يتم  ها 
واإلدارة   والمالبس  التغذية  في  المعيد  تخصص 

 √ 



 بالتبادل عل عام 
لتدريس   -3 المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

وزياالنظري   األماكن  محدودية  أعداد  بسبب  دة 
   الطالب عل عام

الطالب  -4 أعمال  لتخزين  مناسب  مكان  توفير 
بسبب   والجامعة  ال لية  معار   في  الستخدامها 

 محدودية األماكن المخصصة للقسم بال لية 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين  

ةمكانيات  
 التدريس 

   

مع  داية العام   شرا  مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وعالة الدراسات العليا 
 ولجنة شرا  ال تب بالقسم 

ةعداد  نك أسللة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو هيلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووعالة ال لية   بالتدريس

 شلون التعليم والطالب ل
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 . التغذيهتخصص 
مع  داية الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد ال لية 

انتداب من يقوم  تدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووعالة ال لية   قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن   تحسين المراف   
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية لل لية  

 عميد ال لية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معار  ال لية والجامعة

ةدارة شلون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر
 ال لية

 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                        

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف       رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

2018-2019 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 التغذية العالجية اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 الرابعةالفرقة  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

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

 راسب     97.88    146 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     22.15     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة عبببن المقبببرر   -تقبببديم التغذيبببة العالجيبببة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

ومناقشة محتواه  أهدافه  وتحديد األمبرا  تعريفاتبه  
األهببداا العامببة. األسببس التببي يجببب مراعاتهببا عنببد 

أنبوا  األغذيبة -األغذية العالجيبة -التغذية العالجية.

 √ 

3 

 26.1  44.17  

2.01 

31.54 



 العالجية(
الغببببذا   -التطبيقببببي  نمببببوذغ للغببببذا  السببببائل ال امببببل

األغذيبببببة المحبببببددة  -الغبببببذا  اللبببببين -السبببببائل الرائببببب 
الصببببببوديوم تصببببببميم انببببببوا  مختلبببببب  مببببببن االغذيبببببببة 

 العالجية
-دور أخصببائا التغذيببه  مهببام أخصببائي التغذيببة-2

 -الحالببببببة النفسببببببية للمببببببري   -احتياجبببببات المببببببري  
 -مهببام قسببم التغذيببة - ريقببة ال تابببة التاببيم الغببذائا

بة رؤيببببب -أهببببببداا ةدارة التغذيببببة -مهببببام ةدارة التغذيببببة
 رسالة ةدارة التغذية -ةدارة التغذية

التطبيقي التعرا علبا دور ومهبام اخصبائا التغذيبة 
تطبيبببببببب  نظببببببببام –وحسبببببببباب االحتياجببببببببات الغذائيببببببببة 

 جرام100الوحدات التبادلية وتطبي  تحليل الوجبات 
منبا     -سو  االمتصاص   أنبوا  االمتصباص   -3

سببببو  االمتصبببباص أحببببد عوامببببل فببببا  -االمتصبببباص 
تطبببببوير الوجببببببة للعبببببالغ  -التغذيبببببة اإلصبببببابة بسبببببو 

 الغذائا
التطبيقي التعبببرا علبببا اسبببباب المبببر  واالعبببرا  
وتقبببدير االحتياجبببات و عمبببل وجببببات غذائيبببة مقننبببة 
لمبببدة يبببوم عامبببل مبببع توضبببيح المسبببمو  او الممنبببو  
والتعبببببرا علبببببا قائمبببببة  عبببببام يوميبببببة تحتبببببو  علبببببا 

نمببببوذغ غببببذا   -احمببببا  دهنيببببة متوسببببطة السلسببببلة
 اص مري  سؤ االمتص

النظبام  -التغذية اثنا اإلمساك    أنوا  اإلمسباك-  4
األغذيببة والوسببائل التببي  -الغببذائي لمرضببا اإلمسبباك
 اإلمساك لد  األ فال   -تساعد علا عالغ اإلمساك

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

عمببل وجبببات  جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

 او الممنو  
 -التغذيببببببة اثنببببببا  االسببببببهال  تعريبببببب  اإلسببببببهال- 5

 بببببر   -مضببببباعفات اإلسبببببهال -أعبببببرا  اإلسبببببهال 



العبببببببالغ الغبببببببذائا  -عبببببببالغ اإلسبببببببهال فبببببببي المنبببببببزل
 -عببالغ االسببهال باألعشبباب  -لالسببهال عنببد ال بببار

 األ عمة الممنوعة
لنعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا  التطبيقي  ا 

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جبرام او نظبام الوحبدات التبادليبة وعمبل وجببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
 او الممنو  

النظام الغذائي ألمرا  ال لبا والمسبالك البوليبة  -6
التهبباب  -هببدا التغذيببة العالجيببة فببي أمببرا  ال لببا

التهببببببببباب ال لبببببببببا المبببببببببزمن  -ال لبببببببببا الحبببببببببادوالعالغ
الفشببل  -التهبباب ال لببا النفببروزي والعببالغ -والعببالغ

الفشببببببل ال لببببببوي المببببببزمن  -ال لببببببوي الحبببببباد والعببببببالغ
انبوا  الحصبوات  -حصبوات ال لبا  -)التسمم البولي(

 والعالغ
التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  

ليببببببببل الوجبببببببببات وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تح
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
التعببرا نظببام غببذائي محببدد البببروتين  –او الممنببو  
 والبوتاسيوم تحديدًا شديداً -والصوديوم 

نتببائ   -تغذيبة مرضببا ال بببد  اهبم وظببائ  ال بببد  -7
االلتهباب   -ة ال بد االختبارات التشخيصية عند اصاب

الفشبببببببل  -تليببببببب  ال ببببببببد والعبببببببالغ -ال ببببببببد والعبببببببالغ
 زراعة ال بد  -ال بد 

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

والتعبببرا علبببا نمبببوذغ لنظبببام غبببذائي  –و  او الممنببب
أهبببم محبببددات  -يبببومي لمبببري  التهببباب ال ببببد الحببباد 
 النظام الغذائي لمري  تلي  ال بد 

عيفيببببببة حبببببببدو   -السببببببكري  العوامببببببل المسبببببببببة -8



وظيفبببة  -العالقبببة  بببين اإلنسبببولين والسبببكر -المبببر  
مضببباعفات  -أعبببرا  المبببر   -هرمبببون األنسبببولين

طببببين النظببببام تخ -تصببببني  دا  السببببكري  -المببببر  
تغذيبببة الحامبببل المصبببابة  -الغبببذائي لمبببري  السبببكر

 -بمر  السكر
التطبيقببي  التعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

التعرا  -ة مري  السكرتخطين وجب -او الممنو   
 علا المحليات ) دائل السكر(

انبوا   -النحافه   أسباب نقص الوزن او النحافة  -9
 العالغ الطبي -العالغ الغذائا -النحافة

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

ت جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببا100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

التعببببرا علببببا نمببببوذغ لطعببببام متببببزن  –او الممنببببو  
أهبم األعشباب   -عالا الطاقة ويصلح لعالغ النحافبة

 والمشتقات الحيوانية التي تزيد من الوزن 
 -أنبببببوا  السبببببمنة -السبببببمنة   تعريببببب  السبببببمنة- 10

 -عواقب السمنة وأخطارها وعالقتها بع  االمرا  
العببببالغ  - ببببر  العببببالغ والوقايببببة )العببببالغ الغببببذائا

 -العبببببالغ الجراحبببببا للسبببببمنة -البببببدوائا )ال يميبببببائا(
 العالغ باستخدام الرياضة( -العالغ النفسا

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
ئيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  غذا

األغذيببة  -نظببام غببذائا محببدد الطاقببة -او الممنببو  
 الواجب تحديد تناولها أو االمتنا  عنها

أنبببوا   -الحساسبببية الغذائيبببة  تعريببب  الحساسبببية-11
 -أعبرا  الحساسبية  -أسباب الحساسبية  -الحساسية



الحساسبببببببية الغذائيبببببببة عنبببببببد  -تشبببببببخيص الحساسبببببببية
تشببببببببخيص الحساسبببببببببية الغذائيببببببببة عنبببببببببد  -األ فببببببببال
 -عالقبببة المضبببادات الحيويبببة بالحساسبببية -األ فبببال

 عالغ الحساسية الغذائية 
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

ح المسببمو  غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببي
او الممنببببببو  و ت ببببببوين وجبببببببات خاليببببببة مببببببن المببببببواد 

 المسببة للحساسية الغذائية
 -تغذية امرا  القلب   أسباب أمبرا  القلبب   -12

العوامببببل التببببي تزيببببد مببببن فرصببببة اإلصببببابة ببببب مرا  
العوامببببببل  -الببببببدورة الدمويببببببة أو األمببببببرا  الوعائيبببببببة

 -الغذائيببببة المتداخلببببة فببببي اإلصببببابة ببببب مرا  القلببببب 
 الغذائا . العالغ

التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

كميبببببة -نوعيبببببة البببببدهون الغذائيبببببة   أ -او الممنبببببو  
عميببببة  -ب  - األحمببببا  الدهينببببة العديببببدة المشبببببعة

التعبببرا  -األحمببا  الدهينبببة العديببدة غيبببر المشبببعة
 علا نماذغ غذائية لمري  القلب 

 -تغذيببببة مرضببببا السببببر ان  تعريبببب  السببببر ان 13
 -نوعية الغذا  ععامل مبؤثر فبا اإلصبابة بالسبر ان

األغذيببببة المسببببببة  -األغذيببببة المضببببادة للسببببر ان -
 الوقاية من السر ان -للسر ان

علا اسبباب المبر  واالعبرا  التطبيقي   النعرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

 الطريقة السليمة لتغذية المري   -او الممنو  
اسببببببباب  -التغذيببببببةو األنبوويببببببة  فوائببببببد األنبوويببببببة-14



 - بر و التغذيبة األنبوويبة  -استخدام التغذية األنبوويبة
المشباكل التبي مبن الممكببن أن يواجههبا المبري  فببي 

الحاالت التي يجب استخدام  -أثنا  التغذية األنبووية
الحبباالت التببي ال  -التغذيببة الوريديببة التغذيببة الوريديببة

 -تغذية الوريديةيجب استخدام ال
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

 -التحضببير للتغذيببة األنبوويببة -وتقببدير االحتياجببات 
 -مواضبع التغذيبة الوريديبة  -تجهيز التغذية األنبوويبة

 مكونات محاليل التغذية الوريدية
  

% لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي األساسببببي  -
 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      
     األعمال الفصلية )تذعر(     
 معار  فنية ألعمال الطالب 

 شفوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  العلميةالمراجع  -
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
من الصعووات التي تعر  لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد ال افي من أعضا   المقرر 
   الهيلة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

كذلك عدم وجود أماكن عافية لتخزين األعمال  
الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.
 %96.52            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 . شرا  مراجع حديثة للمكتبة  -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ةعداد  نك أسللة للمقرر لتدريب الطالب علا  -8

√ 

√ 

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 األنماط المختلفة للتقويم.
 التغذيه زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -9

 التطبيقي انتداب من يقوم  تدريس الجانب  -10
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس   -11

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -12

 الستخدامها في معار  ال لية والجامعة 
)ةن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطب 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 . شرا  مراجع حديثة للمكتبة  -3
 انتداب من يقوم  تدريس الجانب التطبيقي  -4

)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9
 و األسباب (

علا   -5 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  ةعداد  نك 
بسبب عدم وجود تدريب   األنماط المختلفة للتقويم.

وضع  علا  التدريس  هيلة  ألعضا   بال لية  كافي 
  نوك األسللة 

تخصص  -6 في  المعينين  المعيدين  عدد  زيادة 
التي  .التغذيه بالقسم  الخمسية  الخطة  بسبب  وذلك 

يكون   أن  علا  عام  عل  واحد  معيد  تعيين  يتم  ها 
واإلدارة   والمالبس  التغذية  في  المعيد  تخصص 

 بالتبادل عل عام 
لتدريس   -7 المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

وزياالنظري   األماكن  محدودية  أعداد  بسبب  دة 
   الطالب عل عام

الطالب  -8 أعمال  لتخزين  مناسب  مكان  توفير 
بسبب   والجامعة  ال لية  معار   في  الستخدامها 

 محدودية األماكن المخصصة للقسم بال لية 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين  

ةمكانيات  
مع  داية العام   شرا  مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي
وعالة الدراسات العليا 

 ولجنة شرا  ال تب بالقسم 



 التدريس 
   

ةعداد  نك أسللة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو هيلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووعالة ال لية   بالتدريس

 شلون التعليم والطالب ل
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 . التغذيهتخصص 
مع  داية الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد ال لية 

انتداب من يقوم  تدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووعالة ال لية   قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن   تحسين المراف   
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية لل لية  

 عميد ال لية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معار  ال لية والجامعة

ةدارة شلون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر
 ال لية

 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                        

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف       رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 
 
 

 
 

 

 
 ( 16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي 
2017-2018 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 
 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: االقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 التغذية العالجية اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2



 الرابعةالفرقة  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

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

 غائب     97.88    114 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا    %39.13     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة عبببن المقبببرر   -تقبببديم التغذيبببة العالجيبببة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

األمبرا  تعريفاتبه  ومناقشة محتواه  أهدافه  وتحديد 
األهببداا العامببة. األسببس التببي يجببب مراعاتهببا عنببد 

أنبوا  األغذيبة -األغذية العالجيبة -التغذية العالجية.
 العالجية(

الغببببذا   -التطبيقببببي  نمببببوذغ للغببببذا  السببببائل ال امببببل
األغذيبببببة المحبببببددة  -الغبببببذا  اللبببببين -السبببببائل الرائببببب 

الصببببببوديوم تصببببببميم انببببببوا  مختلبببببب  مببببببن االغذيبببببببة 
 يةالعالج

-دور أخصببائا التغذيببه  مهببام أخصببائي التغذيببة-2
 -الحالببببببة النفسببببببية للمببببببري   -احتياجبببببات المببببببري  

 -مهببام قسببم التغذيببة - ريقببة ال تابببة التاببيم الغببذائا
رؤيببببببة  -أهببببببداا ةدارة التغذيببببة -مهببببام ةدارة التغذيببببة

 رسالة ةدارة التغذية -ةدارة التغذية
لتغذيبة التطبيقي التعرا علبا دور ومهبام اخصبائا ا

تطبيبببببببب  نظببببببببام –وحسبببببببباب االحتياجببببببببات الغذائيببببببببة 
 جرام100الوحدات التبادلية وتطبي  تحليل الوجبات 

منبا     -سو  االمتصاص   أنبوا  االمتصباص   -3

 √ 

1 

 18.1  14.78

%

 

 

  

0.87 %

 

 

  26.96

%

 

 

  



سببببو  االمتصبببباص أحببببد عوامببببل فببببا  -االمتصبببباص 
تطبببببوير الوجببببببة للعبببببالغ  -اإلصبببببابة بسبببببو  التغذيبببببة

 الغذائا
ا  التطبيقي التعبببرا علبببا اسبببباب المبببر  واالعبببر 

وتقبببدير االحتياجبببات و عمبببل وجببببات غذائيبببة مقننبببة 
لمبببدة يبببوم عامبببل مبببع توضبببيح المسبببمو  او الممنبببو  
والتعبببببرا علبببببا قائمبببببة  عبببببام يوميبببببة تحتبببببو  علبببببا 

نمببببوذغ غببببذا   -احمببببا  دهنيببببة متوسببببطة السلسببببلة
 مري  سؤ االمتصاص 

النظبام  -التغذية اثنا اإلمساك    أنوا  اإلمسباك-  4
ألغذيببة والوسببائل التببي ا -الغببذائي لمرضببا اإلمسبباك
 اإلمساك لد  األ فال   -تساعد علا عالغ اإلمساك

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

 او الممنو  
 -ة اثنببببببا  االسببببببهال  تعريبببببب  اإلسببببببهالالتغذيبببببب- 5

 بببببر   -مضببببباعفات اإلسبببببهال -أعبببببرا  اإلسبببببهال 
العبببببببالغ الغبببببببذائا  -عبببببببالغ اإلسبببببببهال فبببببببي المنبببببببزل

 -عببالغ االسببهال باألعشبباب  -لالسببهال عنببد ال بببار
 األ عمة الممنوعة

التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

م او نظبام الوحبدات التبادليبة وعمبل وجببات جبرا100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

 او الممنو  
النظام الغذائي ألمرا  ال لبا والمسبالك البوليبة  -6

التهبباب  -هببدا التغذيببة العالجيببة فببي أمببرا  ال لببا
التهببببببببباب ال لبببببببببا المبببببببببزمن  -ال لبببببببببا الحبببببببببادوالعالغ

الفشببل  -ي والعببالغالتهبباب ال لببا النفببروز  -والعببالغ
الفشببببببل ال لببببببوي المببببببزمن  -ال لببببببوي الحبببببباد والعببببببالغ

انبوا  الحصبوات  -حصبوات ال لبا  -)التسمم البولي(



 والعالغ
التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
م عامببل مببع توضببيح المسببمو  غذائيببة مقننببة لمببدة يببو 

التعببرا نظببام غببذائي محببدد البببروتين  –او الممنببو  
 والبوتاسيوم تحديدًا شديداً -والصوديوم 

نتببائ   -تغذيبة مرضببا ال بببد  اهبم وظببائ  ال بببد  -7
االلتهباب   -االختبارات التشخيصية عند اصابة ال بد 

الفشبببببببل  -تليببببببب  ال ببببببببد والعبببببببالغ -ال ببببببببد والعبببببببالغ
 بد زراعة ال  -ال بد 

التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

والتعبببرا علبببا نمبببوذغ لنظبببام غبببذائي  –او الممنبببو  
 أهبببم محبببددات  -يبببومي لمبببري  التهببباب ال ببببد الحببباد 
 النظام الغذائي لمري  تلي  ال بد 

عيفيببببببة حبببببببدو   -السببببببكري  العوامببببببل المسبببببببببة -8
وظيفبببة  -العالقبببة  بببين اإلنسبببولين والسبببكر -المبببر  

مضببباعفات  -أعبببرا  المبببر   -هرمبببون األنسبببولين
تخطببببين النظببببام  -تصببببني  دا  السببببكري  -المببببر  

تغذيبببة الحامبببل المصبببابة  -الغبببذائي لمبببري  السبببكر
 -بمر  السكر
لتعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  التطبيقببي  ا

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
التعرا  -تخطين وجبة مري  السكر -او الممنو   

 علا المحليات ) دائل السكر(
انبوا   -او النحافة  النحافه   أسباب نقص الوزن   -9

 العالغ الطبي -العالغ الغذائا -النحافة
التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  



وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
لطعببببام متببببزن التعببببرا علببببا نمببببوذغ  –او الممنببببو  

أهبم األعشباب   -عالا الطاقة ويصلح لعالغ النحافبة
 والمشتقات الحيوانية التي تزيد من الوزن 

 -أنبببببوا  السبببببمنة -السبببببمنة   تعريببببب  السبببببمنة- 10
 -عواقب السمنة وأخطارها وعالقتها بع  االمرا  

العببببالغ  - ببببر  العببببالغ والوقايببببة )العببببالغ الغببببذائا
 -احبببببا للسبببببمنةالعبببببالغ الجر  -البببببدوائا )ال يميبببببائا(

 العالغ باستخدام الرياضة( -العالغ النفسا
التطبيقببي  النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

األغذيببة  -نظببام غببذائا محببدد الطاقببة -او الممنببو  
 الواجب تحديد تناولها أو االمتنا  عنها

أنبببوا   -الحساسبببية الغذائيبببة  تعريببب  الحساسبببية-11
 -أعبرا  الحساسبية  -أسباب الحساسبية  -الحساسية

الحساسبببببببية الغذائيبببببببة عنبببببببد  -تشبببببببخيص الحساسبببببببية
تشببببببببخيص الحساسبببببببببية الغذائيببببببببة عنبببببببببد  -األ فببببببببال
 -عالقبببة المضبببادات الحيويبببة بالحساسبببية -األ فبببال

 الحساسية الغذائية  عالغ
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
او الممنببببببو  و ت ببببببوين وجبببببببات خاليببببببة مببببببن المببببببواد 

 المسببة للحساسية الغذائية
 -تغذية امرا  القلب   أسباب أمبرا  القلبب   -12

العوامببببل التببببي تزيببببد مببببن فرصببببة اإلصببببابة ببببب مرا  
العوامببببببل  -الببببببدورة الدمويببببببة أو األمببببببرا  الوعائيبببببببة

 -الغذائيببببة المتداخلببببة فببببي اإلصببببابة ببببب مرا  القلببببب 



 العالغ الغذائا .
التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

يبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطب
جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  
كميبببببة -نوعيبببببة البببببدهون الغذائيبببببة   أ -او الممنبببببو  

عميببببة  -ب  -األحمببببا  الدهينببببة العديببببدة المشبببببعة 
التعبببرا  -األحمببا  الدهينبببة العديببدة غيبببر المشبببعة

   القلب علا نماذغ غذائية لمري
 -تغذيببببة مرضببببا السببببر ان  تعريبببب  السببببر ان 13

 -نوعية الغذا  ععامل مبؤثر فبا اإلصبابة بالسبر ان
األغذيببببة المسببببببة  -األغذيببببة المضببببادة للسببببر ان -

 الوقاية من السر ان -للسر ان
التطبيقي   النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

ظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات جببرام او ن100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم عامببل مببع توضببيح المسببمو  

 الطريقة السليمة لتغذية المري   -او الممنو  
اسببببببباب  -التغذيببببببةو األنبوويببببببة  فوائببببببد األنبوويببببببة-14

 - بر و التغذيبة األنبوويبة  -استخدام التغذية األنبوويبة
المبري  فببي المشباكل التبي مبن الممكببن أن يواجههبا 

الحاالت التي يجب استخدام  -أثنا  التغذية األنبووية
الحبباالت التببي ال  -التغذيببة الوريديببة التغذيببة الوريديببة
 -يجب استخدام التغذية الوريدية

التطبيقي  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
 -التحضببير للتغذيببة األنبوويببة -وتقببدير االحتياجببات 

 -مواضبع التغذيبة الوريديبة  -تجهيز التغذية األنبوويبة
 مكونات محاليل التغذية الوريدية

  
% لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي األساسببببي  -

 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      

     األعمال الفصلية )تذعر(     
 معار  فنية ألعمال الطالب 

 شفوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة  درجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
من الصعووات التي تعر  لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد ال افي من أعضا   المقرر 
   الهيلة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

كذلك عدم وجود أماكن عافية لتخزين األعمال  
الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.
 %95.33            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 . شرا  مراجع حديثة للمكتبة  -13 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ةعداد  نك أسللة للمقرر لتدريب الطالب علا  -14
 المختلفة للتقويم.األنماط 

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص   -15
 التغذيه 

 انتداب من يقوم  تدريس الجانب التطبيقي  -16
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس   -17

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -18

 الستخدامها في معار  ال لية والجامعة 
)ةن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطب 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 . شرا  مراجع حديثة للمكتبة  -5
 انتداب من يقوم  تدريس الجانب التطبيقي  -6

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9
 و األسباب (

لتدريب   -9 للمقرر  أسللة  علا  ةعداد  نك  الطالب 
بسبب عدم وجود تدريب   األنماط المختلفة للتقويم.

وضع  علا  التدريس  هيلة  ألعضا   بال لية  كافي 
  نوك األسللة 

تخصص  -10 في  المعينين  المعيدين  عدد  زيادة 
التي  .التغذيه بالقسم  الخمسية  الخطة  بسبب  وذلك 

يكون   أن  علا  عام  عل  واحد  معيد  تعيين  يتم  ها 
التغذية في  المعيد  واإلدارة    تخصص  والمالبس 

 بالتبادل عل عام 
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس   -11

أعداد  النظري   وزيادة  األماكن  محدودية  بسبب 
   الطالب عل عام

الطالب  -12 أعمال  لتخزين  مناسب  مكان  توفير 
بسبب   والجامعة  ال لية  معار   في  الستخدامها 

 محدودية األماكن المخصصة للقسم بال لية 
 -طة التطوير للمقرر للعام القادم :خ -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين  

ةمكانيات  
 التدريس 

   

مع  داية العام   شرا  مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وعالة الدراسات العليا 
 ولجنة شرا  ال تب بالقسم 

لتدريب ةعداد  نك أسللة للمقرر 
الطالب علا األنماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو هيلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووعالة ال لية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 . التغذيهتخصص 
مع  داية الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد ال لية 

 تدريس الجانب انتداب من يقوم 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووعالة ال لية   قبل تدريس المقرر
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن   تحسين المراف   
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية لل لية  

 عميد ال لية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
الستخدامها في أعمال الطالب 

 معار  ال لية والجامعة

ةدارة شلون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر
 ال لية



 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                        

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف       رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 
 
 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

 

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 أشغال فُيح  اسى انًمطض 1

  الرصاز يُعني  انررصص 2

 طاتؼحان  انفطلح / انًسرىي 3

 ( ػًهي 4)( َظطي + )  ػسز انىحساخ / انساػاخ انًؼرًسج 4

 يشكم تًؼطفح يجهس انمسى  انُظاو انًرثغ الذرياض نجُح االيرحاَاخ 5

 غيط يرىفط         يرىفط           √  َظاو انًطاجؼح انراضجيح ناليرحاٌ 6

 اسراش واحس نهًازج  ػسز انمائًيٍ تانرسضيس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 33  انطالب انًهرحميٍ تانًمطضػسز  -

 23 ػسز انطالب انصيٍ أزوا االيرحاٌ  -

 %          ػسز  %          133ػسز  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ضاسة                 

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثمبببببا نهرمبببببسيطاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 جيس جسا  23.33يًراظ               76.67      

 يمثىل  3.33جيس                   3         

 -تذريس المقرر : – 2

انًررهفح انًسررسيح في ػًم  األلًشحزضاسح انريى  و-1  انًىضىػاخ انري ذى ذسضيسها -
 يفاضش انرياييح.

انغطظ انًُاسثح نرثثيد انرياييح يغ تؼضها زضاسح  -2
 ػهي انًُرجاخ انًُفصج.

األسانية انًررهفح إلَراج يفاضش انرياييح تانًماساخ -3
 انًطهىته ػهي حسة االسررساو وذُفيص ػيُاخ ذطثيميح.

شطوع انرياييح تاسررساو ذايح انجىخ.اذرياض ي-4  

يراتؼح يشطوع انرياييح واسراليح-5  

غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج زضاسح -6
 يفاضش كطوشيه.

طوشيه .اذرياض يشطوع ك -7  

يراتؼح يشطوع انكطوشيه واسراليح-8  

غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج يفاضش زضاسح -9
 كطوشيه.

اذرياض يشطوع انرطيكى انيسوي. -13  

يراتؼح يشطوع انرطيكى واسراليه. -11  

انساذاٌ وذُفيص يفاضش  زضاسح انرططيع تشطائط -12
.طائط انساذاٌتاسررساو ش  

يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ.اذرياض  -13  

 يراتؼح يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ واسراليح. -14



 
 %133  % نًا ذى ذسضيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًمطض -

 85<     √      84-63             63>         يسي انرعاو انمائًيٍ تانرسضيس تًحرىي انًمطض  -

 85<    √       84-63             63>         انًمطض يسي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىػاخ -

 ذسضية ػًهي √يحاضطاخ َظطيح              أسانية انرؼهيى وانرؼهى -

 أَشطح فصهيح   √زضاسح حانح                     

 األػًال انفصهيح )ذصكط( :   ......................

 َظطي                  شفىي          طيمح ذمىيى انطالب -

 ػًهي    √أػًال فصهيح               

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج √    انًطاجغ انؼهًيح -

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انىسائم انًؼيُح-

 سوزج    غيط يرىافطجحيرىافطج    يرىافطج تسضجح ي√     انًسرهعياخ وانراياخ -

ػببسو وجببىز أيبباكٍ كافيببح نررببعيٍ األػًببال انفُيببح انُاذجببح يببٍ -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 انًازج.

 ظيازج ػسز انهي%ح انًؼاوَح نرسضيس انجاَة انرطثيمي -

 %81.03    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  ظيازج ػسز انماػاخ انسضاسيح نرسضيس انجاَة انؼًهي.-1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ظيازج ذكهيف انًؼيسيٍ.-2

ذببىفيط أحببسز األزواخ وانرايبباخ واالالخ انحسيثببح انالظيببح -3

  نهًمطض.

 -1 )إٌ وجسخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 

فااي العااا   مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير -8

 السابق

 إَرساب يٍ يمىو ترسضيس انجاَة انرطثيمي-1

2- 

3- 

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

) 

ػببسو ظيببازج أيبباكٍ ذرببعيٍ انًشبباضيغ انراصببح تانطهثببح َظببطا  -1

 نًحسوزيح انًكاٌ.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -11

 انًس%ىل ػٍ انرُفيص ذىليد انرطىيط  انرطىيطذىصيف  يجاالخ انرطىيط 

 ذحسيٍ إيكاَياخ انرسضيس 

 

شطاء يطاجغ حسيثح  -

 نهًكرثح

انرُىع في  طق -

 انرسضيس

وكانح انسضاساخ انؼهيا  يغ تسايح انؼاو انسضاسي

 ونجُح شطاء

انمسى انؼهًي وػًيس 

 انكهيح

ظيازج ػسز انًسضجاخ - ذحسيٍ انًطافك

واألياكٍ انًراحح 

انجاَة انؼًهينرسضيس   

ذىفيط يكاٌ يُاسة  -

نررعيٍ أػًال انطالب 

السررسايها في 

يؼاضض انكهيح 

 وانجايؼح

 في انرطح انًسرمثهيح نهكهيح

 

 

 

 

 لثم ذسضيس انًمطض

 ػًيس انكهيح

 

 

 

 

إزاضج ش%ىٌ انًكاٌ 

 وػًازج انكهيح

 ياسًيٍ إتطاهيى تاظيسز/ اسى يُسك انًازج :  

 2317- 2316انرىليغ :                                            انراضيد :    /    /

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 أشغال فُيح  اسى انًمطض 1

  الرصاز يُعني  انررصص 2

 طاتؼحان  انفطلح / انًسرىي 3

 ( ػًهي 4)( َظطي + )  ػسز انىحساخ / انساػاخ انًؼرًسج 4

 يشكم تًؼطفح يجهس انمسى  انُظاو انًرثغ الذرياض نجُح االيرحاَاخ 5

 غيط يرىفط         يرىفط           √  َظاو انًطاجؼح انراضجيح ناليرحاٌ 6

 اسراش واحس نهًازج  ػسز انمائًيٍ تانرسضيس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115  ػسز انطالب انًهرحميٍ تانًمطض -

 114 ػسز انطالب انصيٍ أزوا االيرحاٌ  -

 %           . 87%          ػسز 99.13ػسز  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ضاسة                 

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثمبببببا نهرمبببببسيطاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 جيس جسا       67.83يًراظ         15.65       

 يمثىل        1.74جيس            13.91         

 -تذريس المقرر : – 2

انًررهفح انًسررسيح في ػًم  األلًشحزضاسح انريى  و-1  انًىضىػاخ انري ذى ذسضيسها -
 يفاضش انرياييح.

انغطظ انًُاسثح نرثثيد انرياييح يغ تؼضها زضاسح  -2
 ػهي انًُرجاخ انًُفصج.

األسانية انًررهفح إلَراج يفاضش انرياييح تانًماساخ -3
 انًطهىته ػهي حسة االسررساو وذُفيص ػيُاخ ذطثيميح.

انرياييح تاسررساو ذايح انجىخ.شطوع اذرياض ي-4  

يراتؼح يشطوع انرياييح واسراليح-5  

غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج زضاسح -6
 يفاضش كطوشيه.

اذرياض يشطوع كطوشيه . -7  

يراتؼح يشطوع انكطوشيه واسراليح-8  

غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج يفاضش زضاسح -9
 كطوشيه.

يشطوع انرطيكى انيسوي.اذرياض  -13  

يراتؼح يشطوع انرطيكى واسراليه. -11  

انساذاٌ وذُفيص يفاضش  زضاسح انرططيع تشطائط -12
.طائط انساذاٌتاسررساو ش  

اذرياض يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ. -13  

 يراتؼح يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ واسراليح. -14

 %133  نهًمطض% نًا ذى ذسضيسه يٍ انًحرىي األساسي  -

 85<     √      84-63             63>         يسي انرعاو انمائًيٍ تانرسضيس تًحرىي انًمطض  -

 85<    √       84-63             63>         يسي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىػاخ انًمطض -



 
 ذسضية ػًهي √يحاضطاخ َظطيح              أسانية انرؼهيى وانرؼهى -

 أَشطح فصهيح   √زضاسح حانح                     

 األػًال انفصهيح )ذصكط( :   ......................

 َظطي                  شفىي          طيمح ذمىيى انطالب -

 ػًهي    √أػًال فصهيح               

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج √    انؼهًيحانًطاجغ  -

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انىسائم انًؼيُح-

 سوزج    غيط يرىافطجحيرىافطج    يرىافطج تسضجح ي√     انًسرهعياخ وانراياخ -

أيبباكٍ كافيببح نررببعيٍ األػًببال انفُيببح انُاذجببح يببٍ ػببسو وجببىز -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 انًازج.

 ظيازج ػسز انهي%ح انًؼاوَح نرسضيس انجاَة انرطثيمي -

 %88.53   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  ظيازج ػسز انماػاخ انسضاسيح نرسضيس انجاَة انؼًهي.-1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ظيازج ذكهيف انًؼيسيٍ.-2

أحببسز األزواخ وانرايبباخ واالالخ انحسيثببح انالظيببح ذببىفيط -3

  نهًمطض.

 -1 )إٌ وجسخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 إَرساب يٍ يمىو ترسضيس انجاَة انرطثيمي-1

2- 

3- 

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

) 

ػببسو ظيببازج أيبباكٍ ذرببعيٍ انًشبباضيغ انراصببح تانطهثببح َظببطا  -1

 نًحسوزيح انًكاٌ.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -11

 انًس%ىل ػٍ انرُفيص ذىليد انرطىيط  ذىصيف انرطىيط يجاالخ انرطىيط 

 ذحسيٍ إيكاَياخ انرسضيس 

 

شطاء يطاجغ حسيثح  -

 نهًكرثح

انرُىع في  طق -

 انرسضيس

وكانح انسضاساخ انؼهيا  يغ تسايح انؼاو انسضاسي

 ونجُح شطاء

انمسى انؼهًي وػًيس 

 انكهيح

ظيازج ػسز انًسضجاخ - ذحسيٍ انًطافك

واألياكٍ انًراحح 

انجاَة انؼًهينرسضيس   

ذىفيط يكاٌ يُاسة  -

نررعيٍ أػًال انطالب 

السررسايها في 

يؼاضض انكهيح 

 وانجايؼح

انًسرمثهيح نهكهيحفي انرطح   

 

 

 

 

 لثم ذسضيس انًمطض

 ػًيس انكهيح

 

 

 

 

إزاضج ش%ىٌ انًكاٌ 

 وػًازج انكهيح

 ز/ ياسًيٍ إتطاهيى تاظيساسى يُسك انًازج :  

 2318-2317انرىليغ :                                            انراضيد :    /    /

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي

 

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 أشغال فُيح  اسى انًمطض 1

  الرصاز يُعني  انررصص 2

 طاتؼحان  انفطلح / انًسرىي 3

 ( ػًهي 4)( َظطي + )  ػسز انىحساخ / انساػاخ انًؼرًسج 4

 يشكم تًؼطفح يجهس انمسى  االيرحاَاخ انُظاو انًرثغ الذرياض نجُح 5

 غيط يرىفط         يرىفط           √  َظاو انًطاجؼح انراضجيح ناليرحاٌ 6

 اسراش واحس نهًازج  ػسز انمائًيٍ تانرسضيس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 149  ػسز انطالب انًهرحميٍ تانًمطض -

 149 ػسز انطالب انصيٍ أزوا االيرحاٌ  -

 %          1.34-2 %          ػسز 98.65-147ػسز  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ضاسة                 

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثمبببببا نهرمبببببسيطاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 جيس جسا  57.72     يًراظ       29.53         

 يمثىل.        67 جيس              13.36       

 -تذريس المقرر : – 2

انًررهفح انًسررسيح في ػًم  األلًشحزضاسح انريى  و-1  انًىضىػاخ انري ذى ذسضيسها -
 يفاضش انرياييح.

انغطظ انًُاسثح نرثثيد انرياييح يغ تؼضها زضاسح  -2
 ػهي انًُرجاخ انًُفصج.

إلَراج يفاضش انرياييح تانًماساخ األسانية انًررهفح -3
 انًطهىته ػهي حسة االسررساو وذُفيص ػيُاخ ذطثيميح.

شطوع انرياييح.اذرياض ي-4  

يراتؼح يشطوع انرياييح واسراليح-5  

غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج زضاسح -6
 يفاضش كطوشيه.

يٍ فٍ األيجطويي. اذرياض يشطوع كطوشيه -7  

انكطوشيه واسراليحيراتؼح يشطوع -8  

غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج يفاضش زضاسح -9
 كطوشيه.

اذرياض يشطوع انرطيكى انيسوي. -13  

يراتؼح يشطوع انرطيكى واسراليه. -11  

انساذاٌ وذُفيص يفاضش  زضاسح انرططيع تشطائط -12
.طائط انساذاٌتاسررساو ش  

ٌ.اذرياض يشطوع انرططيع تشطائط انساذا -13  

 يراتؼح يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ واسراليح. -14

 % 133 % نًا ذى ذسضيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًمطض -

 85<     √      84-63             63>         يسي انرعاو انمائًيٍ تانرسضيس تًحرىي انًمطض  -



 
 85<    √       84-63             63>         يسي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىػاخ انًمطض -

 ذسضية ػًهي √يحاضطاخ َظطيح              أسانية انرؼهيى وانرؼهى -

 أَشطح فصهيح   √زضاسح حانح                     

 األػًال انفصهيح )ذصكط( :   ......................

 َظطي                  شفىي          طيمح ذمىيى انطالب -

 ػًهي    √أػًال فصهيح               

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج √    انًطاجغ انؼهًيح -

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انىسائم انًؼيُح-

 سوزج    غيط يرىافطجحيرىافطج    يرىافطج تسضجح ي√     انًسرهعياخ وانراياخ -

ػسو  وجىز انؼسز انكافي يبٍ انهي%بح انًؼاوَبح نربسضيس  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 انجاَة انؼًهي

ػبببسو وجبببىز أيببباكٍ كافيبببح نرربببعيٍ األػًبببال انفُيبببح  -

 انراصح تانًازج.

 % 87.86   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  ظيازج ػسز انماػاخ انسضاسيح نرسضيس انجاَة انؼًهي.-1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ظيازج ذكهيف انًؼيسيٍ.-2

ذببىفيط أحببسز األزواخ وانرايبباخ واالالخ انحسيثببح انالظيببح -3

  نهًمطض.

 -1 )إٌ وجسخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 إَرساب يٍ يمىو ترسضيس انجاَة انرطثيمي-1

2- 

3- 

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

) 

ػببسو ظيببازج أيبباكٍ ذرببعيٍ انًشبباضيغ انراصببح تانطهثببح َظببطا -1

 نًحسوزيح انًكاٌ.

2- 

3- 

 -للعا  القاد  :خطة التطوير للمقرر  -11

 انًس%ىل ػٍ انرُفيص ذىليد انرطىيط  ذىصيف انرطىيط يجاالخ انرطىيط 

 ذحسيٍ إيكاَياخ انرسضيس 

 

شطاء يطاجغ حسيثح  -

 نهًكرثح

انرُىع في  طق -

 انرسضيس

وكانح انسضاساخ انؼهيا  يغ تسايح انؼاو انسضاسي

 ونجُح شطاء

انمسى انؼهًي وػًيس 

 انكهيح

ظيازج ػسز انًسضجاخ - ذحسيٍ انًطافك

واألياكٍ انًراحح 

انجاَة انؼًهينرسضيس   

ذىفيط يكاٌ يُاسة  -

نررعيٍ أػًال انطالب 

السررسايها في 

يؼاضض انكهيح 

 وانجايؼح

 في انرطح انًسرمثهيح نهكهيح

 

 

 

 

 لثم ذسضيس انًمطض

 ػًيس انكهيح

 

 

 

 

إزاضج ش%ىٌ انًكاٌ 

 وػًازج انكهيح

 ياسًيٍ إتطاهيى تاظيسز/ اسى يُسك انًازج :  

 2319-2318انرىليغ :                                            انراضيد :    /    /

 2318/6/24ذى اإلػرًاز تًجهس انكهيح تراضيد: 

 

 


