
 
 

 أسس جصوين وجنفيذ الوفزوشبت الونزلية جقزيز هقزر دراسي

 7102/7102لعبم

 

  قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 أسس جصوين وجنفيذ الوفزوشبت الونزلية اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

 ( عَيً 2+ )  ( ّظشي2)  عذد اىًحذاخ / اىساعاخ اىَعتَذج 4

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 382 ِ تاىَقشسعذد اىطالب اىَيتحقٍ -

 352 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة        88   341ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا     4997ٍَتاص      

 ذ                    ٍقثًهجٍ 

 -جذريس الوقزر : – 7

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

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

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

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 عَيً       أعَاه فصيٍح        

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشجٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش   اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -
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ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقسٌ.

 %78.67             -وقزر:نحيجة جقوين الطالة لل -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -1 -هقحزحبت جحسين الوقزر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -2

 اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -3

. 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

 خ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  صٌادج عذد اىَذسجا -5

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -6

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (هالحظبت الوزاجعين الخبرجيين  -2

هااب جاان جنفيااذق هاان هقحزحاابت الحطااويز  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -1

 ذسٌس اىجاّة اىتطثٍقًاّتذاب ٍِ ٌقًً تت -7

)ٍبببا وبببً ي هاااب لااان ياااحن جنفياااذق هااان هقحزحااابت  -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -1

اىَختيفح ىيتقًٌٌ. تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

ياىْسٍج  صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس -2

يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ 

ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح 

 ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  -3

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

ْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً تًفٍش ٍناُ ٍ -4

ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ 

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الحنفيذ جوقيث الحطويز  جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  َنتثح ششاء ٍشاجع حذٌثح ىي

 اىذساسً

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

عٍٍِْ فً صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَ

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

 عٍَذ اىنيٍح فً اىخطح اىَستقثيٍح صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 



 
 ىينيٍح  شي  اىَتاحح ىتذسٌس اىْظ

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفشأ.ً.اسٌ ٍْسق اىَادج : 

                    اىتًقٍع :                       

 2118/   6/  24:    تاسٌخ إعتَاد ٍجيس اىقسٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 أسس جصوين وجنفيذ الوفزوشبت الونزلية جقزيز هقزر دراسي

 7102/7109لعبم

 

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 أسس جصوين وجنفيذ الوفزوشبت الونزلية اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

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

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 تار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقًأس عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 412 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 387 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة    88911   363ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا    8911ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -جذريس الوقزر : – 7

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

 85<            84 -61       61> تًي اىَقشس ٍذي اىتضاً اىقائٍَِ تاىتذسٌس تَح -

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

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ألعَاه اىطالب ٍعاسض فٍْح

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشجٍتًافشج      ٍتًافشج تذسج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -
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ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

ٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة ماف

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقسٌ.

 %83.27             -نحيجة جقوين الطالة للوقزر: -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -7 -هقحزحبت جحسين الوقزر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -8

 اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

ِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج صٌادج عذد اىَعٍذٌ -9

. 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -11

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -11

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -07

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (هالحظبت الوزاجعين الخبرجيين  -2

هااب جاان جنفيااذق هاان هقحزحاابت الحطااويز  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -3

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

)ٍبببا وبببً ي هاااب لااان ياااحن جنفياااذق هااان هقحزحااابت  -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -5

فً تاىنيٍح اىَختيفح ىيتقًٌٌ. تسثة عذً يجًد تذسٌة ما

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -6

يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ 

ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح 

 ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

اخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي صٌادج عذد اىَذسج -7

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -2

ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ 

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الحنفيذ جوقيث الحطويز  جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اىذساسً

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

ىح اىنيٍح اىقسٌ اىعيًَ ييما قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

 عٍَذ اىنيٍح فً اىخطح اىَستقثيٍح صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 



 
 ىينيٍح  اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

ج إداسج شةًُ اىَناُ يعَاد قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش أ.ً.اسٌ ٍْسق اىَادج :

 اىتًقٍع :                                          

 

 2119/  11/    9:   تاسٌخ إعتَاد ٍجيس اىقسٌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 أسس جصوين وجنفيذ الوفزوشبت الونزلية جقزيز هقزر دراسي

 7109/7171عبم ل

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 أسس جصوين وجنفيذ الوفزوشبت الونزلية اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 األيىى اىفشقح / اىَستًي 3

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

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 259 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 236 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة   97، 11   234ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا     4997ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -جذريس الوقزر : – 7

  ًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىااىًَض -

 %111 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

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

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

 اخ ّظشٌح           تذسٌة عَيًٍحاضش أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىعيٍَحاىَشاجع  -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

4 

44,22 45,92 

√ 
√ 

√ 

4,25 

42,42 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 

√ 



 
ض ىىا اىَقشس ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعش -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقسٌ.

 %89.41             -نحيجة جقوين الطالة للوقزر: -5

 ء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح .ششا -13 -هقحزحبت جحسين الوقزر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -14

 اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -15

. 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -16

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -17

ٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخض -02

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (هالحظبت الوزاجعين الخبرجيين  -2

هااب جاان جنفيااذق هاان هقحزحاابت الحطااويز  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح . -5

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -6

وبببً ي  )ٍببباهاااب لااان ياااحن جنفياااذق هااان هقحزحااابت  -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -9

اىَختيفح ىيتقًٌٌ. تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -11

ٍِ ٍعٍذ يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍ

ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح 

 ياىَالتس ياإلداسج تاىتثاده مو عاً

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  -11

 تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ يصٌادج أعذاد اىطالب مو عاً 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -07

اٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ ٍعاسض اىنيٍح ياىج

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الحنفيذ جوقيث الحطويز  جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اىذساسً

ح يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْ

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتقًٌٌ.

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ٍع تذاٌح اىخطح 

 ادٍحاىخَسٍح اىق

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب

 عٍَذ اىنيٍح فً اىخطح اىَستقثيٍح صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 



 
 ىينيٍح  اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

اُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه تًفٍش ٍن

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش أ.ً.اسٌ ٍْسق اىَادج :

 اىتًقٍع :                                            

 6/12/2121: تاسٌخ إعتَاد ٍجيس اىقسٌ

 

 

 

  

 



 

 (;6نموذج رقم )
 لمادة مبادئ الفن والتصميم تقرير مقرر دراسي
 م =716/>716لعام 

 االقتصاد المنزلي قسم:
 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
  اقتصاد منزلي  التخصص 2
 ول األ  الفرقة / المستوي 3
 عممي(  2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجمس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر           √  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 412 مقررعدد الطالب الممتحقين بال -
 387 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
      %    4  دعد    %   95.74   عدد     نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 جيد جدا   12     از      تمم 7..8       

 مقبول    2.7      جيد        5.6        
 -تدريس المقرر : – 7
خصيئص  العميل  –العمل الفني   –مفهوم الفن -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفن   –الفن  

 –تعرييييييي ال يمييييية  -الفييييين ومفهيييييوم ال ميييييئل-2
 خصئص  ال يم ال مئلية.

أهمييية التييقوا  – التييقوا الفنيي والييقوا الفنيي  -3
خصييييئص  التييييقوا  –التييييقوا الم   يييي  -الفنيييي 
 الم    

 .المدارس الفنية -4
 .تئ ع المدارس الفنية-5

 العوامل     –الهدي من التصميم  –مفئهيم التصميم -6
 المؤثرة ف  التصميم    -7



 
 أنواع التصميم -مراحل العم ية التصميمية -8

 عنئصر التصميم.-9

 م.تئ ع عنئصر التصمي-11

 تئ ع عنئصر التصميم.-11

 أ س التصميم.-12

 أ س التصميم.تئ ع -13
  أ س التصميم.تئ ع -14
 

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 لممقرر

 1..% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

        <6.            6.-84       √     >85 

 85<    √        84-.6           .6>         وضوعات المقررمدي تغطية االمتحان لم -
 تدريب عممي √محاضرات نظرية       √       أساليب التعميم والتعمم -

 أنشطة فصمية   √دراسة حالة                     
 األعمال الفصمية )تذكر( :   ......................

 نظري                  شفوي    √     طريقة تقويم الطالب -
 عممي    √أعمال فصمية            √   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -8
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √   المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √    الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √    تمزمات والخاماتالمس -
عادد الهيئااة المعاونااة غيار كااافي لتاادريس  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -9

 الجانب التطبيقي.
عدم وجاود أمااكن كافياة لتخازين مشااريع  -

 الطمبة.
 %86.67   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -:
زياااااادة عااااادد القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب -1  -مقرر :مقترحات تحسين ال -;

  العممي.
 زيادة تكميف المعيدين.-2
تااااوفير أحاااادث األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة  -3



 

 الالزمة لممقرر.
 شراء مراجع حدي ة-4
إعااااداد بناااال أساااائمة لممقاااارر لتاااادريب الطااااالب عماااا  -5

 أنماط مختمفة لمتقويم.
)إن خاااااارجيين مالحظاااااات الماااااراجعين ال ->

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -=
 العام السابق

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

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

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسبب -1
 اد الطمبة.محدودية األماكن وزيادة أعد

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطمباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاال بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناال أساائمة لممقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
 كافي ألعضاء ييئل التدريس. 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  التطوير توصيف مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات 

 التدريس 
   

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

وكالة الدراسات  مع بداية العام الدراسي
العميا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
إعداد بنك أسئمة  

لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 

هيئة عضو  قبل تدريس المقرر
التدريس القائم 

 بالتدريس



 

 لمتقويم.
إستخدام مواقع النت  

كل ما لمتعرف عمى 
 هو جديد

عضو هيئة  مع بداية تدريس المقرر
التدريس القائم 

مع  بالتدريس
 الطالب

إستخدام برامج  ي  
تدريس الجزء 

 العممي

عضو هيئة  
التدريس القائم 

 بالتدريس
زيادة عدد  تحسين المرا ق 

المدرجات واألماكن 
المتاحة لتدريس 

 النظري  

 عميد الكمية   ي الخطة المستقبمية لمكمية 

تو ير مكان مناسب  
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكمية 

 والجامعة

إدارة شئون المكان  قبل تدريس المقرر
 وعمادة الكمية

 د/ياسمين بازيدالمادة :  تاذاس
                  التوقيع :                           

 4028/ 42/6: تاريخ إعتماد مجلس القسم

 

 

 

 

 



 

 (;6نموذج رقم )
 لمادة مبادئ الفن والتصميم تقرير مقرر دراسي
 <716/=716لعام 

 االقتصاد المنزلي قسم:
 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
  اقتصاد منزلي  التخصص 2
 ول ألا  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجمس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر           √  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -ت متخصصة :معموما –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 293 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 293 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         5.12- 15د%          عد94.88-278عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 
ت النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرا -

 الحاصمين عميها
 جيد جدا     21.84از       تمم   8.87          
 مقبول         29.35جيد         25.25         

 -تدريس المقرر : – 7
خصيئص  العميل  –العمل الفني   –مفهوم الفن -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفن   –الفن  

 –تعرييييييي ال يمييييية  -وم ال ميييييئلالفييييين ومفهييييي-2
 خصئص  ال يم ال مئلية.

أهمييية التييقوا  –التييقوا الفنيي  والييقوا الفنيي  -3
خصييييئص  التييييقوا  –التييييقوا الم   يييي  -الفنيييي 
 الم    

 .المدارس الفنية -4
 .تئ ع المدارس الفنية-5

 العوامل     –الهدي من التصميم  –مفئهيم التصميم -6
 المؤثرة ف  التصميم    -7



 
 أنواع التصميم -احل العم ية التصميمية مر-8

 عنئصر التصميم.-9

 تئ ع عنئصر التصميم.-11

 تئ ع عنئصر التصميم.-11

 أ س التصميم.-12

 أ س التصميم.تئ ع -13
  أ س التصميم.تئ ع -14
 

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 لممقرر

 1..% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 ر المقر 

        <6.            6.-84       √     >85 

 85<    √        84-.6           .6>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي √محاضرات نظرية       √       أساليب التعميم والتعمم -

 أنشطة فصمية   √دراسة حالة                     
 ال الفصمية )تذكر( :   ......................األعم

 نظري                  شفوي    √     طريقة تقويم الطالب -
 عممي    √أعمال فصمية            √   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -8
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √   المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √    الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √    المستمزمات والخامات -
عادد الهيئااة المعاونااة غيار كااافي لتاادريس  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -9

 الجانب التطبيقي.
ين مشااريع عدم وجاود أمااكن كافياة لتخاز  -

 الطمبة.
 %59..9   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -:
زياااااادة عااااادد القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب -1  -مقترحات تحسين المقرر : -;

  العممي.
 زيادة تكميف المعيدين.-2
تااااوفير أحاااادث األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة  -3



 

 الالزمة لممقرر.
 شراء مراجع حدي ة-4
ل أساااائمة لممقاااارر لتاااادريب الطااااالب عماااا  إعااااداد بناااا-5

 أنماط مختمفة لمتقويم.
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  ->

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -=
 العام السابق

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

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -<
 اب (و األسب

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

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطمباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاال بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناال أساائمة لممقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
 ء ييئل التدريس.كافي ألعضا

  
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات 

 التدريس 
   

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

وكالة الدراسات  مع بداية العام الدراسي
العميا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
ك أسئمة إعداد بن 

لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 

عضو هيئة  قبل تدريس المقرر
التدريس القائم 

 بالتدريس



 

 لمتقويم.
إستخدام مواقع النت  

كل ما لمتعرف عمى 
 هو جديد

عضو هيئة  مع بداية تدريس المقرر
التدريس القائم 

مع  بالتدريس
 الطالب

إستخدام برامج  ي  
تدريس الجزء 

 يالعمم

عضو هيئة  
التدريس القائم 

 بالتدريس
زيادة عدد  تحسين المرا ق 

المدرجات واألماكن 
المتاحة لتدريس 

 النظري  

 عميد الكمية   ي الخطة المستقبمية لمكمية 

تو ير مكان مناسب  
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكمية 

 والجامعة

إدارة شئون المكان  قبل تدريس المقرر
 عمادة الكميةو 

 د/ ياسمين إبراييم بازيدالمادة :   تاذاس
 التوقيع :                                            

 2.19/.9/1:تاريخ إعتماد مجلس القسم
 
 
 
 
 
 



 

 (;6نموذج رقم )
 لمادة مبادئ الفن والتصميم تقرير مقرر دراسي
 م 7171/<716لعام 

 االقتصاد المنزلي قسم:
 -أساسية : معمومات –أ 
 مبادئ الفن والتصميم اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 ول األ  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 وفر       غير متوفرمت √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 3.4 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 296 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         5.12- .1د%          عد94.88-294عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 جيد جدا     53.71از    تمم   12.83
 مقبول         3.71جيد         5..29

 -تدريس المقرر : – 7
ل خصيئص  العمي –العمل الفني   –مفهوم الفن -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 وظيفة الفن  –عنئصر العمل الفن   –الفن  

 –تعرييييييي ال يمييييية  -الفييييين ومفهيييييوم ال ميييييئل-2
 خصئص  ال يم ال مئلية.

أهمييية التييقوا  –التييقوا الفنيي  والييقوا الفنيي  -3
 خصئص  التقوا الم     –التقوا الم    -الفن 

 .المدارس الفنية -4
 .تئ ع المدارس الفنية-5

 العوامل     –التصميم  الهدي من –مفئهيم التصميم -6
 المؤثرة ف  التصميم    -7

 أنواع التصميم -مراحل العم ية التصميمية -8



 
 عنئصر التصميم.-9

 تئ ع عنئصر التصميم.-11

 تئ ع عنئصر التصميم.-11

 أ س التصميم.-12

 أ س التصميم.تئ ع -13
 أ س التصميم.تئ ع -14
 

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -
 لممقرر

1..% 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

<6.            6.-84       √>85 

 85<√        84-.6           .6> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي √محاضرات نظرية       √ أساليب التعميم والتعمم -

 أنشطة فصمية   √دراسة حالة                   
 األعمال الفصمية )تذكر( :   ......................

 نظري                  شفوي    √ طريقة تقويم الطالب -
 عممي    √أعمال فصمية            √

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -8
 رةمتوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متواف  √ المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √ المستمزمات والخامات -
عادد الهيئااة المعاونااة غيار كااافي لتاادريس  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -9

 الجانب التطبيقي.
مشااريع  عدم وجاود أمااكن كافياة لتخازين -

 الطمبة.
 %95.5   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -:
زياااااادة عااااادد القاعاااااات الدراساااااية لتااااادريس الجاناااااب -1  -مقترحات تحسين المقرر : -;

 العممي.
 زيادة تكميف المعيدين.-2
تااااوفير أحاااادث األدوات والخامااااات واالالت الحدي ااااة  -3



 

 الالزمة لممقرر.
 شراء مراجع حدي ة-4
ئمة لممقاااارر لتاااادريب الطااااالب عماااا  إعااااداد بناااال أساااا-5

 أنماط مختمفة لمتقويم.
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  ->

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -=
 العام السابق

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

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

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

زيادة أماكن تخزين مشاريع الطمباة بسابب محدودياة -2
 األماكن.

زيااادة عاادد المعياادين المعينااين وذلاال بساابب الخطااة -3
 الخمسية.

إعااداد بناال أساائمة لممقاارر بساابب عاادم وجااود تاادريب -4
 ئل التدريس.كافي ألعضاء يي

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات 

 التدريس 
 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

وكالة الدراسات  مع بداية العام الدراسي
العميا ولجنة شراء 

 الكتب بالقسم
 إعداد بنك أسئمة 

لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 

عضو هيئة  قبل تدريس المقرر
التدريس القائم 

 بالتدريس



 

 لمتقويم.
إستخدام مواقع النت  

كل ما لمتعرف عمى 
 هو جديد

عضو هيئة  مع بداية تدريس المقرر
التدريس القائم 

مع  بالتدريس
 الطالب

إستخدام برامج  ي  
تدريس الجزء 

 العممي

هيئة عضو  
التدريس القائم 

 بالتدريس
زيادة عدد  تحسين المرا ق 

المدرجات واألماكن 
المتاحة لتدريس 

 النظري  

 عميد الكمية   ي الخطة المستقبمية لمكمية 

تو ير مكان مناسب  
لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكمية 

 والجامعة

إدارة شئون المكان  قبل تدريس المقرر
 لكميةوعمادة ا

 د/ ياسمين إبراييم بازيدالمادة :   تاذاس
 التوقيع :                                            

 .6/12/2.2:تاريخ إعتماد مجلس القسم
 



   

 

  7107مبادىء عمم النفس عا م  تقرير مقرر دراسي
  قسم : ..العموم التربوية والنفسية

 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 االولى  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5
 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1191 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 0    -   ناجح 1191 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 127  -ممتاز  25 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا -

 مقبول 562-     جيد 477
 -تدريس المقرر : – 7

 تم التي الموضوعات
 دراستها

 

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس  -1 
 اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم النفس –لممعمم اىمية عمم النفس  -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى – -3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء  -4

 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
 طرق قياسيا ( –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6     
 العوامل المؤدية لو ( –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى اىميتيا -7

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
كيفية  –عامل االرتباط  –الوسيط  –المتوسط االنواع( كيفية حساب  -االحصاء ) المعنى-9

   -تفسيرىا المنوال

 
 

 

 



   

 

 

 %100 % لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر -
 %   100  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  يتخمميا طرق  تعميمية مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 
 لسنة      أمتحان  أعمال ا- أمتحان نظري طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تحديث المحتوى -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عدم التقيد بموضوعات بعينيا  بمعنى مرونة المحتوى  -2
 زيادة عدد الساعات -3

 _____________________ )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 _____________ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 __________________ )ما ىي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
التطوير: 
عدد  –المحتوى 

 الساعات   

 توصيف التطوير: 
اقتطاف مرونة المحتوى حيث يتم 

موضوعات متعددة من معظم  فروع 
ممخص لبعض البحوث  -النفس عمم

 ى مجال عمم النفس  ف

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    

 
                        أ.د أمانى عبد المقصودرئيس القسم /           د منى سعيد   نسق المادة : اسم م
 7107      /    /    : التاريخ  منى سعيد                                 : التوقيع

 

 



   

 

 2018/ 2017عام   مبادىء عمم النفس تقرير مقرر دراسي
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 

 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 7

 االولى  المستوي الفرقة / 3

 ( نظري  7) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1112 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 1095 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب 276)  ( ناجح  9774 )   نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا
 ( جيد جدا  13.6   )   ( ممتاز 1.6     ) 
 ( مقبول   41.3   )      (جيد   36.9   ) 

 -تدريس المقرر : – 7



   

 

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم  –اىمية عمم النفس لممعمم  -2

 النفس
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى – -3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء  -4

توزيع االفراد  –المنحنى االعتدالي  –الذكاء كيفية حساب نسبة -5
 داخمو

 –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6
 طرق قياسيا (

 –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى  اىميتيا -7
 العوامل المؤدية لو (  –نظرياتة 

لمنوال واإلنحراف المعياري والمدى اإلحصاء ) المتوسط والوسيط وا-8
 ) 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -9
 

 

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

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

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

  يتخمميا طرق مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 

      -  شفوي   - نظري  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تحديث المحتوى -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  عدم التقيد بموضوعات بعينها  بمعنى مرونة المحتوى -7
  زيادة عدد الساعات-3

 _____________________ )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

_____________ 

)ما ىي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير: 

عدد  –المحتوى 
 الساعات   

: مرونة توصيف التطوير
المحتوى حيث يتم اقتطاف 

موضوعات متعددة من 
معظم  فروع عمم النفس 
مثال : موضوع الشائعات 

ممخص  –المفاهيم  –
لبعض البحوث قى مجال 

 عمم النفس  

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 ) د منى سعيد( قسم العموم التربوية والنفسية

    
    

 
      القسم : أ.د/ أماني عبدالمقصودرئيسة مجمس              د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

  منى سعيد                                                           : التوقيع
  7108التاريخ  :     /   /    
 
 

 

  



   

 

 2018/2019مبادىء عمم النفس عام  تقرير مقرر دراسي
  

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 

 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 7

 االولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  7) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0
 1414 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1414 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 3       ناجح 1411 نتيجة االمتحان  -

 مقبول   530-  جيد 831     -جيد جدا 50  الناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 -تدريس المقرر : – 7

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس -1 الموضوعات التي تم تدريسيا
 النفساىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم  –اىمية عمم النفس لممعمم -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى-3
 طرق حسابو –معنى نسبة الذكاء -4
 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
 طرق قياسيا(  –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6 
 –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –يتيا الذاكرة ) المعنى  اىم-7

 العوامل المؤدية لو ( 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
 تكوينيا ( –العوامل المؤثرة عمييا -9

عامل االرتباط  –الوسيط  –االنواع( كيفية حساب المتوسط  -االحصاء ) المعنى-10
 -كيفية تفسيرىا المنوال –

 

 -تدريس المقرر : – 7
% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
100% 

 %100  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  يتخمميا طرق مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 
       االعمال الفصمية  –التحريرى  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95 نتيجة تقويم الطالب لممقرر:  -5
 إضافة موضوعات جديدة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عدم التقيد بموضوعات بعينيا  بمعنى مرونة المحتوى -2
 زيادة عدد الساعات -3

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

_____________________ 



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

_____________ 

)ما ىي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
عدد  –المحتوى مجاالت التطوير: 

 الساعات   
: مرونة توصيف التطوير

المحتوى حيث يتم اقتطاف 
موضوعات متعددة من معظم  

فروع عمم النفس مثال : 
المفاهيم  –موضوع الشائعات 

ممخص لبعض البحوث قى  –
 مجال عمم النفس  

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد 

 
          / أ. د  أمانى عبد المقصودرئيس القسم                 د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

  7109التاريخ  :     /   /     منى سعيد                                          : التوقيع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2019/2020مبادىء عمم النفس عام  تقرير مقرر دراسي
  ..العموم التربوية والنفسيةقسم : 

 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 االولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 _________ المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 1462 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1457 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 71       ناجح 1391 نتيجة االمتحان  -

 % راسب 4.53 -%ناجح   95.47  الحاصمين عميياالناجحين طبقا لمتقديرات 

 

 -تدريس المقرر : – 2

- 
الموضوعات 

التي تم 
 تدريسيا

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس -1
 اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم النفس –اىمية عمم النفس لممعمم -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى-3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء -4
 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
  طرق قياسيا( –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6 
 –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى  اىميتيا -7
 عوامل المؤدية لو ( ال



   

 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
 تكوينيا ( –العوامل المؤثرة عمييا -9

كيفية  –عامل االرتباط  –الوسيط  –االنواع( كيفية حساب المتوسط  -االحصاء ) المعنى-10
 -تفسيرىا المنوال

 
 -تدريس المقرر : – 2
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 لممقرراألساسي 
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

 100% 

مدي تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

100% 

 يتخمميا طرق مثل حتى منتصف شير مارس  محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
الجامعة ثم تم التواصل مع الطالب من خالل منصة النقد  –االستنتاج  –االستنباط 

 من خالل تطبيق الواتس اب
 عمى صورة بحث  من خالل منصة الجامعةالتحريرى أمتحان  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 إضافة موضوعات جديدة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

الخوف من الكوارث الطبيعية مثل الخوف من  –الضغوط الدراسية واالكاديمية 
 زيادة عدد الساعات -3  جائحة كورونا

مالحظات المراجعين  -7
 الخارجيين )إن وجدت (

_____________________ 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 التطوير في العام السابق

_____________ 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 )ما ىي و األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10
مجاالت 
التطوير: 
عدد  –المحتوى 

: مرونة المحتوى توصيف التطوير
حيث يتم اقتطاف موضوعات متعددة 

المواكبة من معظم  فروع عمم النفس 

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
قسم العموم التربوية والنفسية ) د منى 

 سعيد(



   

 

 الضغوط دثات العصررمثلحمع مست الساعات   
 من الخوف – واالكاديمية الدراسية
 من الخوف مثل الطبيعية الكوارث
ممخص لبعض  -كورونا جائحة

 البحوث قى مجال عمم النفس  
                 د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

 منى سعيد          : التوقيع

                                  رئيس مجمس القسم : أ.د/ إيمان حمدى عمار 
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  6106/6107 تقرير مقرر دراسي                          

  العموم التربوية والنفسيةقسم : 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
  أصول التربية التخصص 2
  األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 مي( عم  / ( نظري + )   2  )    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر( متوفر    )) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8
 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1337 تحقين بالمقررعدد الطالب المم -
 1264 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  (    86% )        (1387) عددناجح:  نتيجة االمتحان  -
 ( 14) (         % 177عدد) راسب:

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا12533)    ( ممتاز 8556)
 ( مقبول58541جيد      ) (2357)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

تيا العامة من منظور طبيعة التربية واتجاىا
 إسالمى

4 
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 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

   (    ) <63      (    )63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

  (     ) <63      (    )63-84 
   (> )85 

 تدريب عممي (    )   محاضرات نظرية () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصمية)    دراسة حالة     (   )  
اساليب التعميم  –عمل ابحاث عن طرق التدريس    :)تذكر(  األعمال الفصمية

 والتعمم 
 ( شفوي     ) %      83( نظري   )  طريقة تقويم الطالب -

 (   )  ( عممي   )        % 23أعمال فصمية 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 توافرةم)( متوافرة بدرجة محدودة )( غير  متوافرة () المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة) متوافرة )( الوسائل المعينة-
 غير متوافرة()وافرة بدرجة محدودة)( مت متوافرة () المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
3-  

 )ماا لم يتم تنفيذه من مقترحات م -9
 ( األسبابهي و 

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد / اسم منسق المادة: 

 6107التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 6107/6108 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
  األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 1423 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1365 المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -

 نتيجة االمتحان  -
 (     7.47(        % )1099ناجح: عدد )
 ( 19.49(         %  )266راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا8.06( ممتاز     )7.47)
 ( مقبول49.08( جيد      )15.9)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 وعات التي تم تدريسهاالموض -

 عدد الساعات   محتوى المقرر % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
 إسالمى

4 
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 4 التربوى من منظور إسالمى األسرة ودورىا

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

اساليب  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 التعميم والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس: -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -ارية وتنظيمية:قيود إد -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر: -6

2- 

3- 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

1-  
2-  
3-  

)ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 واألسباب(

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
إعداد بنك أسئمة لممقرر  إمكانيات التدريس 

لتدريب الطالب عمى 
 ط المختمفة لمتقويم  األنما

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: د / 

 2318التوقيع:                                            التاريخ :    /    /
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 6108/6109 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

 مبادئ التربية  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة األولى  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ( غير متوفر)    )( متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 د/ ياسر ميمون عباس أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1488 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1352 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     94586(        % )1347)ناجح: عدد  نتيجة االمتحان  -
 ( 5514(         %  )5راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا258( ممتاز     )261)
 ( مقبول477( جيد      )351)

 -تدريس المقرر : – 6

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

محتوي % لما تم تدريسه من ال -
 األساسي لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده ونظمو

 4طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
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 إسالمى

 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 ر إسالمىتعميم المرأة من منظو 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

 )      ( <63    )      (63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <63    )      (63-84 
   (> )85 

 ( محاضرات نظرية )      ( تدريب عممي) أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصميةاسة حالة       )در   )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) مميةالمراجع الع -

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

 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب لممقرر -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 )إن وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات  -8



   

 

 - 9 - 

  -2 التطوير في العام السابق
3-  

)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 هي واألسباب (

1- 

2- 

3- 

 -:خطة التطوير لممقرر لمعام القادم  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع  إمكانيات التدريس 
 حديثة لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

ر المسئول عن  تدريس المحاض قبل تدريس المقرر
 المقرر

 اسم منسق المادة: د / ياسر ميمون عباس

 6109التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 11 - 

 6109/6161 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 جميع الشعب األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 التدريسعدد القائمين ب 7
 ياسر ميمون عباسد/  تدريس المقرر  فيأسماء المحاضرين المساهمين  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 0457 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 0413 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98515(        % )1433ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1585(         % )27د )راسب: عد

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %( جيد جدا1559()232%( ممتاز   )1453()238)
 %( مقبول4552()658%( جيد      )1951()278)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

اسي % لما تم تدريسه من المحتوي األس -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
 إسالمى

4 
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 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <63    )      (63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <63    )      (63-84 
   (> )85 

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصمية)     دراسة حالة    )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 توافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة( م) المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
3-  

)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 هي واألسباب (

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير التطوير مجاالت

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

عن  تدريس المحاضر المسئول  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: د / 

 2323التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

 

 



 

 

 رقزٚز يقزر دراسٙ

 1027/1028األدٔاد ٔاألجٓشح انًُشنٛخ 

 قسى: االقزصبد انًُشنٗ

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 األدٔاد ٔاألجٓشح انًُشنٛخ اسى انًقزر 2

 االقزصبد انًُشنٗ انزخصص 1

 االٔنٗ انفزقخ / انًسزٕ٘ 3

 ( ػًهٙ   1( َظز٘ + )    1)    ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 انهجُخ انضالصٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزذبَبد 5

 غٛز يزٕفز× ( )    ( يزٕفز    )    َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزذبٌ 6

 ٔادذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلدصبئٛبد : – 2

  ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقزر -

  يزذبٌ ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا اال -

%    ( 88.94ػذد       %          ػذد       %            )   َزٛجخ االيزذبٌ  -

 ( راست  22.06َبجخ        )    

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب نهزقذٚزاد  -

 انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 )      ( يًزبس   )      ( جٛذ جذا

 )      (جٛذ      )       ( يقجٕل

 -نًقزر :رذرٚس ا – 1

 انًٕاد انزٙ رصُغ يُٓب األدٔاد انًُشنٛخ   انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 األدٔاد انزٙ رسزخذو فٙ انًُشل 

  األجٓشح انًُشنٛخ انكجٛزح ) انغسبنخ

 انضالجخ ( . –االٔرٕيبرٛكٛخ 

  أجٓشح صغٛزح رؼًم ثبنزسخٍٛ ) انًكٕاح– 

 انًٕقذ انؼبدٖ ٔانكٓزثٗ (

 ًٕرٕر ) انًكُسخ أجٓشح صغٛزح رؼًم ثبن– 

 انخالط (



 

 % يٍ انًقزر 90اكضز يٍ  % نًب رى رذرٚسّ يٍ انًذزٕ٘ األسبسٙ نهًقزر -

 84-60)      (    60> )      (  يذ٘ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًذزٕ٘ انًقزر  -

> )  √    (85 

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

 (  > )   √85 

 (رذرٚت ػًهٙ√   (يذبضزاد َظزٚخ )   )    √  أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فصهٛخ√( )     ( دراسخ دبنخ       )     

 األػًبل انفصهٛخ )رذكز( :   ايزذبٌ انًٛذرٛزو 

 ػًم نٕدبد

 شفٕ٘×   ( َظز٘             )   )  √    (  طزٚقخ رقٕٚى انطالة -

 ػًهٙ√    ( ػًبل فصهٛخ     )   أ)  √    ( 

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذرٚس : -3

يزٕافزح )     ( يزٕافزح ثذرجخ يذذٔدح  )     ( غٛز )   √  (  انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافزح

يزٕافزح )     ( يزٕافزح ثذرجخ يذذٔدح  )     ( غٛز )  √   (  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافزح

يزٕافزح )     ( يزٕافزح ثذرجخ يذذٔدح  )     ( غٛز )   √  (  دانًسزهشيبد ٔانخبيب -

 يزٕافزح

   -قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %80.11  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقزر: -5

 سٚبدح انًزاجغ انؼهًٛخ -2 -يقززدبد رذسٍٛ انًقزر : -6

 ػًم أثذبس ػهٗ االَززَذ الصزاء انجبَت انُظزٖ -1

 نهطالة ٚذٕٖ يب رى دراسزخ  ػًم كزٛت ارشبدٖ -3

 الُٚطجق -2 يالدظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

1- 

3- 

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززدبد انزطٕٚز فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 رشٔٚذ انًكزجخ ثبنًزاجغ انذذٚضخ -2

 ػًم نٕدبد دزارٚخ نألجٓشح انزٙ رى دراسزٓب  -1



 

3- 

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززدبد )يب ْٙ ٔ  -9

 سجبة (األ

انجذش ػهٗ االَززَذ   نؼذو ٔجٕد شجكخ ثبنكهٛخ فٙ  -2

 يؼظى األٔقبد 

1- 

3- 

 -خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -20

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز  رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز 

    

رذسٍٛ إيكبَٛبد 

 انزذرٚس 

   

شزاء يزاجغ دذٚضخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٛب  راسٙيغ ثذاٚخ انؼبو انذ

ٔنجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ  

نهًقزر نزذرٚت انطالة 

ػهٗ األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٕٚى.

ػضٕ ْٛئخ انزذرٚس  قجم رذرٚس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٚس

سٚبدح ػذد انًؼٛذٍٚ  

انًؼٍُٛٛ فٙ رخصص 

 إدارح انًُشل.

سى انؼهًٙ ٔػًٛذ انق يغ ثذاٚخ انخطخ انخًسٛخ انقبديخ

 انكهٛخ

اَزذاة يٍ ٚقٕو  

ثزذرٚس انجبَت 

 انزطجٛقٙ

انقسى انؼهًٙ ٔٔكبنخ  قجم رذرٚس انًقزر

انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى 

 ٔانطالة

رجٓٛش يؼبيم انكهٛخ  

ثبألدٔاد ٔاألجٓشح 

 انًُشنٛخ انذذٚضخ

فٙ انٕقذ انًذذد نشزاء ادزٛبجبد 

 انقسى 

انقسى انؼهًٙ ٔنجُخ 

 هٛخانًشززٚبد ثبنك

سٚبدح ػذد انًذرجبد  رذسٍٛ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبدخ 

 نزذرٚس انُظز٘  

إدارح شئٌٕ انًقز  فٙ انخطخ انًسزقجهٛخ نهكهٛخ 

 ٔػًبدح انكهٛخ 

    

 اسى يُسق انًبدح :  أ.و.د. / ػهٗ ػضًبٌ ػجذانهطٛف                               

 1028/   6/    14:  االػزًبد ربرٚخ                               يذٚز انجزَبيج :أ.و.د/ سُٚت صالح             رئٛس انقسى : أ.د/ سؼٛذ يُبع 

 

 

 



 

 رقزٚز يقزر دراسٙ

 1028/1029األدٔاد ٔاألجٓشح انًُشنٛخ 

 قسى : االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 األدواد واألجهشح انًُشنُخ اسى انًقزر 1

 انًُشنً االقزصبد انزخصص 2

 االونً انفزقخ / انًسزىٌ 3

 ( عًهٍ   2( َظزٌ + )    2)    عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 انهجُخ انضالصُخ انُظبو انًزجع الخزُبر نجُخ االيزحبَبد 5

 غُز يزىفز× ( )    ( يزىفز    )    َظبو انًزاجعخ انخبرجُخ ناليزحبٌ 6

 واحذ عذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلدصبئٛبد : – 2

  عذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

  عذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

%    ( 75.57عذد       %          عذد       %            )   َزُجخ االيزحبٌ  -

 ( راست 14.43َبجح)     

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد  -

 نحبصهٍُ عهُهبا

 ( جُذ جذا  47( يًزبس   )       14)   

 ( يقجىل     137(جُذ      )     126)   

 -رذرٚس انًقزر : – 1

 انًىاد انزٍ رصُع يُهب األدواد انًُشنُخ   انًىضىعبد انزٍ رى رذرَسهب -

 األدواد انزٍ رسزخذو فٍ انًُشل 

  األجهشح انًُشنُخ انكجُزح ) انغسبنخ

 انضالجخ ( . –كُخ االورىيبرُ

  أجهشح صغُزح رعًم ثبنزسخٍُ ) انًكىاح– 

 انًىقذ انعبدي وانكهزثً (

  أجهشح صغُزح رعًم ثبنًىرىر ) انًكُسخ– 

 انخالط (

 % يٍ انًقزر 45اكضز يٍ  % نًب رى رذرَسه يٍ انًحزىٌ األسبسٍ نهًقزر -



 

 74-65)      (    65> )      (  يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًحزىٌ انًقزر  -

> )  √    (75 

 74-65)      (    65> )      (  يذٌ رغطُخ االيزحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

> )   √   (75 

 (رذرَت عًهٍ√   (يحبضزاد َظزَخ )   )    √  أسبنُت انزعهُى وانزعهى -

 أَشطخ فصهُخ√( )     ( دراسخ حبنخ       )     

 ايزحبٌ انًُذرُزو األعًبل انفصهُخ )رذكز( :   

 عًم نىحبد

 شفىٌ×   ( َظزٌ             )   )  √    (  طزَقخ رقىَى انطالة -

 عًهٍ√    ( أعًبل فصهُخ     )   )  √    ( 

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذرٚس : -3

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يحذودح  )     ( غُز )   √  (  انًزاجع انعهًُخ -

 يزىافزح

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يحذودح  )     ( غُز )  √   (  نىسبئم انًعُُخا-

 يزىافزح

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يحذودح  )     ( غُز )   √  (  انًسزهشيبد وانخبيبد -

 يزىافزح

   -قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 87.7  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقزر: -5

 سَبدح انًزاجع انعهًُخ -1 -يقززدبد رذسٍٛ انًقزر : -6

 عًم أثحبس عهً االَززَذ الصزاء انجبَت انُظزي -2

 عًم كزُت ارشبدي نهطالة َحىي يب رى دراسزخ  -3

 الَُطجق -2 )إٌ وجذد (يالدظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

2- 

3- 

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززدبد انزطٕٚز فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 َذ انًكزجخ ثبنًزاجع انحذَضخرشو -3

 عًم نىحبد حزارَخ نألجهشح انزٍ رى دراسزهب  -4

3- 

انجحش عهً االَززَذ   نعذو وجىد شجكخ ثبنكهُخ فٍ  -2)يب هٍ و األسجبة يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززدبد  -9



 

 يعظى األوقبد  (

2- 

3- 

 -خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -20

 انًسئىل عٍ انزُفُذ رىقُذ انزطىَز  زطىَزرىصُف ان يجبالد انزطىَز 

    

 رحسٍُ إيكبَُبد انزذرَس 

   

شزاء يزاجع حذَضخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذراسبد انعهُب  يع ثذاَخ انعبو انذراسٍ

ونجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرَت انطالة عهً 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقىَى.

ى هُئخ انزذرَس عض قجم رذرَس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرَس

سَبدح عذد انًعُذٍَ  

انًعٍُُُ فٍ رخصص 

 إدارح انًُشل.

انقسى انعهًٍ وعًُذ  يع ثذاَخ انخطخ انخًسُخ انقبديخ

 انكهُخ

اَزذاة يٍ َقىو ثزذرَس  

 انجبَت انزطجُقٍ

انقسى انعهًٍ ووكبنخ  قجم رذرَس انًقزر

انكهُخ نشئىٌ انزعهُى 

 وانطالة

بيم انكهُخ رجهُش يع 

ثبألدواد واألجهشح 

 انًُشنُخ انحذَضخ

فٍ انىقذ انًحذد نشزاء احزُبجبد 

 انقسى 

انقسى انعهًٍ ونجُخ 

 انًشززَبد ثبنكهُخ

سَبدح عذد انًذرجبد  رحسٍُ انًزافق 

واأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرَس انُظزٌ  

إدارح شئىٌ انًقز  فٍ انخطخ انًسزقجهُخ نهكهُخ 

 وعًبدح انكهُخ 

    

 سى يُسق انًبدح :  أ.و.د. / ػهٗ ػضًبٌ ػجذانهطٛف                               ا
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 2020 /2019 رقزٚز يقزر دراسٙ

 انفزقخ األٔنٗ –دٔاد ٔاألجٓشح انًُشنٛخ األ

 قسى : االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 األدواد واألجهشح انًُشنُخ اسى انًقزر 1

 االقزصبد انًُشنً انزخصص 2

 االونً انفزقخ / انًسزىٌ 3

 ( عًهٍ   2( َظزٌ + )    2)    عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 انهجُخ انضالصُخ ع الخزُبر نجُخ االيزحبَبدانُظبو انًزج 5

 غُز يزىفز× ( )    ( يزىفز    )    َظبو انًزاجعخ انخبرجُخ ناليزحبٌ 6

 واحذ عذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلدصبئٛبد : – 2

 293 عذد انطالة انًهزحقٍُ ثبنًقزر -

 283 عذد انطالة انذٍَ أدوا االيزحبٌ  -

( َبجح           258عذد       %          عذد       %            )    َزُجخ االيزحبٌ  -

 ( راست   25)   

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجقب نهزقذَزاد  -

 انحبصهٍُ عهُهب

 ( جُذ جذا   109( يًزبس   )       2)  

 ( يقجىل   37(جُذ      )       110)   

 -: رذرٚس انًقزر – 1

 انًىاد انزٍ رصُع يُهب األدواد انًُشنُخ   انًىضىعبد انزٍ رى رذرَسهب -

 األدواد انزٍ رسزخذو فٍ انًُشل 

  األجهشح انًُشنُخ انكجُزح ) انغسبنخ

 انضالجخ ( . –االورىيبرُكُخ 

  أجهشح صغُزح رعًم ثبنزسخٍُ ) انًكىاح– 

 انًىقذ انعبدي وانكهزثً (

 ( انًكُسخ  أجهشح صغُزح رعًم ثبنًىرىر– 

 انخالط (



 

 % يٍ انًقزر 45اكضز يٍ  % نًب رى رذرَسه يٍ انًحزىٌ األسبسٍ نهًقزر -

 74-65)      (    65> )      (  يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًحزىٌ انًقزر  -

> )  √    (75 

 74-65)      (    65> )      (  يذٌ رغطُخ االيزحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

  √   ( > )75 

 (رذرَت عًهٍ√   (يحبضزاد َظزَخ )   )    √  أسبنُت انزعهُى وانزعهى -

 أَشطخ فصهُخ√( )     ( دراسخ حبنخ       )     

 األعًبل انفصهُخ )رذكز( :   ايزحبٌ انًُذرُزو 

 عًم نىحبد

 شفىٌ×   ( َظزٌ             )   )  √    (  طزَقخ رقىَى انطالة -

 عًهٍ√    ( فصهُخ     )   أعًبل )  √    ( 

 -اإليكبَبد انًزبدخ نهزذرٚس : -3

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يحذودح  )     ( غُز )   √  (  انًزاجع انعهًُخ -

 يزىافزح

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يحذودح  )     ( غُز )  √   (  انىسبئم انًعُُخ-

 يزىافزح

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يحذودح  )     ( غُز √  (  )   انًسزهشيبد وانخبيبد -

 يزىافزح

   -قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 45.34%  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقزر: -5

 رشوَذ انًكزجخ ثبنًزاجع انحذَضخ -1 -يقززدبد رذسٍٛ انًقزر : -6

االهزًبو ثبالَشطخ ورسى انًسبقظ االفقُخ انًزُىعخ نهىحذح  -2

 كُُخ يؤصضخ .انس

 رُفُذ انهىحبد انحزارَخ نالَشطخ وعًم انًكًالد انزبصُش . -3

 انجحش عهً االَززَذ عٍ انًبدح انعهًُخ وعًم األثحبس . -4

 الَُطجق  -1 )إٌ وجذد (يالدظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

2- 

3- 

 . شزاء انًزاجع انعهًُخ -1يب رى رُفٛذِ يٍ يقززدبد انزطٕٚز فٙ انؼبو  -8



 

عًم انهىحبد واألَشطخ انعًهُخ انًطهىثخ الصزاء  -2 انسبثق

 انجبَت انزطجُقً .

3- 

)يب هٍ و األسجبة يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززدبد  -9

) 

 انجحش عهً االَززَذ نعذو وجىد شجكخ فٍ يعظى األوقبد  -1

2- 

 

2- 

3- 

 -خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -20

 انًسئىل عٍ انزُفُذ ىقُذ انزطىَز ر رىصُف انزطىَز يجبالد انزطىَز 

 رحسٍُ إيكبَُبد انزذرَس 

   

شزاء يزاجع حذَضخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذراسبد انعهُب  يع ثذاَخ انعبو انذراسٍ

ونجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرَت انطالة عهً 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقىَى.

َس عضى هُئخ انزذر قجم رذرَس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرَس

سَبدح عذد انًعُذٍَ  

انًعٍُُُ فٍ رخصص 

 إدارح انًُشل.

انقسى انعهًٍ وعًُذ  يع ثذاَخ انخطخ انخًسُخ انقبديخ

 انكهُخ

اَزذاة يٍ َقىو ثزذرَس  

 انجبَت انزطجُقٍ

انقسى انعهًٍ ووكبنخ  قجم رذرَس انًقزر

انكهُخ نشئىٌ انزعهُى 

 وانطالة

سَبدح عذد انًذرجبد  

األيبكٍ انًزبحخ و

 نزذرَس انُظزٌ  

 عًُذ انكهُخ  فٍ انخطخ انًسزقجهُخ نهكهُخ 
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 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل 

و6106/6102نؼبو   

 

 قسى: االقزصبد انًنضني

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

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

الختٍبس ىزْخ االٍتحبّبداىْظبً اىَتجغ  5  تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ 

√غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش      ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتحبُ 6  

 أعتبر ٗاحذ ىيَبدح ٗحالحخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتحقٍِ ثبىَقشس -  382 

ىزٌِ أدٗا االٍتحبُ ػذد اىطالة ا -  351 

ّتٍزخ االٍتحبُ  - ػذد       %               ػذد         %                           

%36.18ساعت                 63.82ّبرح                   

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرحٍِ غجقب  -

 ىيتقذٌشاد اىحبصيٍِ ػيٍٖب

%5.55        ارٍذ رذ          %2.88ٍَتبص            

%54.19          ٍقج٘ه           %12.35      رٍذ       

-رذسيس انًقشس : – 6  

اىَ٘ظ٘ػبد اىتً تٌ تذسٌغٖب -  
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

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

 اىَؼ٘قبد.
4 

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

 : تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبحخ ىألعشح رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

اىَتبحاخ  تطجٍقبد ػيى االعتخذاً األٍخو ىيَ٘اسد ٗتحقٍق أقصاى اعاتفبدح ٗصٌابدح فبػيٍاخ اىَا٘اسد -  
 ىيفشد ٗاألعشح.

4 

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

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

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

 حيٖب.

4 

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

4 

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

4 



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

 اعتخذاً ٍشاحو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبحجخ ىتحقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ. رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
ىؼَااو ثبىجٍاابُ دساعااخ حشمااخ اىؼَااو داخااو اىَطااجل، ٗاألعااظ اىؼيٍَااخ اىصااحٍحخ ىحشماابد ا رطجيقييي 

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

 سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََبد اىَختيفخ ىيَطبثل ٗتحذٌذ ٍخيج حشمخ اىؼَو ػيٍٖب.

4 

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

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عااااابػخ ٍقغاااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَحت٘ي  -

 األعبعً ىيَقشس

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ  -

 ثَحت٘ي اىَقشس 

<65       65- 84             >85      √  

ٍذي تغطٍخ االٍتحبُ ىَ٘ظ٘ػبد  -

 اىَقشس

<65       65-84             >85       √  

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √      ٍحبظشاد ّظشٌخ        

√دساعخ حبىخ                  أّشطخ فصيٍخ       

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 ٍؼبسض فٍْخ ألػَبه اىطالة

 ٍطٌ٘بد إسشبدٌخ 

ْضىٍخ.أػَبه ٌذٌٗخ إلػبدح اعتخذاً اىَخيفبد اىَ  

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√                  ٍت٘افشح     

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

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

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

 ىتخضٌِ األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.

 %81.56            -نزيجخ رقىيى انطالة نهًقشس: -5

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

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

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. -3

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -4

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي   -5

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

 خٗاىزبٍؼ

يالحظبد انًشاجؼين انخبسجيين  -2

 )إُ ٗرذد (

 ال ٌ٘رذ  

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ حذٌخخ ىيَنتجخ . -1

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -6

يب نى يزى رنفيزه ين يقزشحبد  -9

 )ٍب ًٕ ٗ األعجبة (

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

ػذً ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك 



 
 األعئيخ

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

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

 ٌخ ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبًاىَؼٍذ فً اىتغز

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍحذٗدٌخ  -3

 األٍبمِ ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

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

 ٗاىزبٍؼخ ثغجت ٍحذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

يجبالد 

 انزطىيش 

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش  رىصيف انزطىيش

تحغٍِ 

إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ششاء ٍشارغ حذٌخخ 

 ىيَنتجخ 

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً 

 اىذساعً

 ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس 

اىطالة ػيى ىتذسٌت 

 األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ 

 اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ 

اىَؼٍٍِْ فً تخصص 

 إداسح اىَْضه.

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 

اىخَغٍخ 

 اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ

 اىزبّت اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة

تحغٍِ 

 اىَشافق 

صٌبدح ػذد اىَذسربد 

ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ 

 اىْظشي  

فً اىخطخ 

اىَغتقجيٍخ 

 ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت 

ىتخضٌِ أػَبه اىطالة 

العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

خ ٗاىزبٍؼخاىنيٍ  

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ

/صينت صالحاسى ينسق انًبدح :  أ.و.د  

.                               

 سئيس انقسى : أ.د/ سؼيذ ينبع              يذيش انجشنبيج :أ.و.د/ صينت صالح                              

6108/   0/    68ربسيخ االػزًبد :    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل 

و6108/ 6102نؼبو   

 

 قسى: االقزصبد انًنضني

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

( ػَيً 2شي + ) ( ّظ2)  ػذد اى٘حذاد / اىغبػبد اىَؼتَذح 4  

 تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىزْخ االٍتحبّبد 5

√غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش      ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتحبُ 6  

 أعتبر ٗاحذ ىيَبدح ٗحالحخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

تحقٍِ ثبىَقشسػذد اىطالة اىَي -  412 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدٗا االٍتحبُ  -   386   

ّتٍزخ االٍتحبُ  - ػذد         %                       %                       ػذد                      

      %24.27         155ساعت                        %75.73        312 ّبرح   

                

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرحٍِ غجقب  -

 ىيتقذٌشاد اىحبصيٍِ ػيٍٖب

% 8.98        رٍذ رذا          % 5.58ٍَتبص           

%43.25            ٍقج٘ه         %17.96رٍذ             

-رذسيس انًقشس : – 6  

اىَ٘ظ٘ػبد اىتً تٌ تذسٌغٖب -   
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

  4 ٖب ٗاىؼيً٘ اىَشتجطخ ثٖب، ٗإٔذافٖب ٗإٍَٔتٖب.ّشأح اإلداسح ٍٗزبالت -1
 4 تط٘س ٍذاسط اىفنش اإلداسي ٗإٌٔ ٍجبدئٖب ٗاالّتقبداد اىَ٘رٖخ ىٖب .-2
 4 تط٘س إداسح اىَْضه مٍَذاُ ىيذساعخ. -3
 4 ٍشاحو تط٘س ٍْبٕذ إداسح اىَْضه ٗحشمخ تجغٍػ اىؼَو ٗتأحٍشٕب ػيى إداسح اىَْضه. -4
خ ػاِ اإلداسح اىَْضىٍاخ ٗاىَفابٌٍٕ اىصاحٍحخ ٍٗؼ٘قابد تقاذٍٖب ٗعاجو ٍ٘ارٖاخ اىَفبٌٍٕ اىخبغئ -5

 ٕزٓ اىَؼ٘قبد.
4 

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

 : تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبحخ ىألعشح رطجيقي     
 تصٍْفبتٖب.  ٗ               

تطجٍقاابد ػيااى االعااتخذاً األٍخااو ىيَاا٘اسد ٗتحقٍااق أقصااى اعااتفبدح ٗصٌاابدح فبػيٍااخ اىَاا٘اسد  -  
 اىَتبحخ ىيفشد ٗاألعشح.

4 

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

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

4 



 
بر اىقااشاس ىَ٘ارٖااخ ثؼااط اىَشاانالد األعااشٌخ تطجٍقاابد ػيااى اعااتخذاً األعااي٘ة اىؼيَااً التخاا

 ٍٗحبٗىخ حيٖب.
 -ٍغاتٌ٘بد اىتْظاٌٍ داخاو األعاشح -تبثغ اىؼْبصش اىَصبحجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ ) اىتْظاٌٍ إٍَٔتأ -9

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

 اسٌخ )اىتخطٍػ(.ٍشاحو اىؼَيٍخ اإلد -15
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع األٕذاف ٗاىخطػ داخو األعشح. - رطجيقي 

4 

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

 اعتخذاً ٍشاحو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبحجخ ىتحقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ. رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
دساعخ حشمخ اىؼَاو داخاو اىَطاجل، ٗاألعاظ اىؼيٍَاخ اىصاحٍحخ ىحشمابد اىؼَاو ثبىجٍابُ  رطجيقي 

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

 .سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََبد اىَختيفخ ىيَطبثل ٗتحذٌذ ٍخيج حشمخ اىؼَو ػيٍٖب

4 

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

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عااااااابػخ ٍقغاااااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَحت٘ي  -

 األعبعً ىيَقشس

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ  -

اىَقشس ثَحت٘ي   

<65       65- 84             >85      √  

ٍذي تغطٍخ االٍتحبُ ىَ٘ظ٘ػبد  -

 اىَقشس

<65       65-84             >85       √  

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √      ٍحبظشاد ّظشٌخ        

√دساعخ حبىخ                  أّشطخ فصيٍخ       

تزمش( :       األػَبه اىفصيٍخ )  

 ٍؼبسض فٍْخ ألػَبه اىطالة

 ٍطٌ٘بد إسشبدٌخ 

 أػَبه ٌذٌٗخ إلػبدح اعتخذاً اىَخيفبد اىَْضىٍخ.

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              شح     ٍت٘اف    

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

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

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

 ىتخضٌِ األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.

 %84.36  -نزيجخ رقىيى انطالة نهًقشس: -5

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

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

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. -9

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -15

 ذسٌظ اىْظشي  صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىت -11

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

 ٗاىزبٍؼخ

 ال ٌ٘رذ  يالحظبد انًشاجؼين انخبسجيين  -2



 
 )إُ ٗرذد (

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ حذٌخخ ىيَنتجخ . -3

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -4

يب نى يزى رنفيزه ين يقزشحبد  -9

 )ٍب ًٕ ٗ األعجبة (

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘. ثغجت  -5
ػذً ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك 

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

اىخَغٍخ ثبىقغٌ اىتً ٌتٌ ثٖب تؼٍٍِ ٍؼٍذ ٗاحذ مو ػبً ػيى أُ ٌنُ٘ تخصص 
 اىَؼٍذ فً اىتغزٌخ ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبً

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍحذٗدٌخ  -7
 األٍبمِ ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

ة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطال -8
 ٗاىزبٍؼخ ثغجت ٍحذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

يجبالد 

 انزطىيش 

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش  رىصيف انزطىيش

تحغٍِ 

إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ششاء ٍشارغ حذٌخخ 
 ىيَنتجخ 

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً 
ىذساعًا  

 ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس 
ىتذسٌت اىطالة ػيى 

 األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 
 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ 
 اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ 
اىَؼٍٍِْ فً تخصص 

ْضه.إداسح اىَ  

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 
اىخَغٍخ 

 اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ 
 اىزبّت اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 
 اىَقشس

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة

تحغٍِ 

 اىَشافق 

صٌبدح ػذد اىَذسربد 
ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ 

 اىْظشي  

فً اىخطخ 
اىَغتقجيٍخ 

 ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت 

ىتخضٌِ أػَبه اىطالة 

العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

 اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ

 

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

 

 6108/ 6/ 64خ اػزًبد يجهس انقسى ربسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل

و 6108/6109نؼبو   

  

 قسى: االقزصبد انًنضني

 

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

 اقتصبد ٍْضىً اىتخصص 2

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

٘حذاد / اىغبػبد اىَؼتَذحػذد اى 4 ( ػَيً 2( ّظشي + ) 2)    

 تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىزْخ االٍتحبّبد 5

√غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش      ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتحبُ 6  

 أعتبر ٗاحذ ىيَبدح ٗأسثؼخ ىيتطجٍقً ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتحقٍِ  -

 ثبىَقشس

313 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدٗا  -

 االٍتحبُ 

291 

ّتٍزخ االٍتحبُ  - ػذد         %                       %                          ػذد                       

        %9.62          28       ساعت                 %95.38       263  ّبرح         

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرحٍِ  -

 غجقب ىيتقذٌشاد اىحبصيٍِ ػيٍٖب

          %21.6 رٍذ رذا          %    4.1    ٍَتبص      

    %27.8        ٍقج٘ه          %36.8     رٍذ      

-رذسيس انًقشس : – 6  

انًىضىػبد انزي رى رذسيسهب -  
 غبػبداى اىَ٘ظ٘ػبد

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

 اىَؼ٘قبد.
4 

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

 ىَتبحخ ىألعشح: تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد ا رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

تطجٍقبد ػيى االعتخذاً األٍخاو ىيَا٘اسد ٗتحقٍاق أقصاى اعاتفبدح ٗصٌابدح فبػيٍاخ اىَا٘اسد اىَتبحاخ  -  
 ىيفشد ٗاألعشح.

4 

 4 اىقٌٍ ٗاىَغتٌ٘بد ٗػالقتٖب ثإداسح اىَْضه. -7
 –أعابىٍت اتخابر اىقاشاس  -أّ٘اػٖاب -فٖاباىؼْبصش اىَصبحجخ ىيؼَيٍخ اإلداسٌخ )اتخبر اىقاشاساد تؼشٌ -8

أعاجبة تؼقاذ ػَيٍاخ اتخابر  -اىحابالد اىَارحشح ػياى اتخابر اىقاشاس -اىؼ٘اٍو اىَرحشح ػيى اتخابر اىقاشاس
4 



 
 فبػيٍخ اىقشاساد األعشٌخ(. -اىؼقجبد اىتً تؼتشض ٍتخز اىقشاس -اىقشاس

 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىقشاساد األعشٌخ اىَختيفخ - رطجيقي 
يى اعتخذاً األعي٘ة اىؼيًَ التخابر اىقاشاس ىَ٘ارٖاخ ثؼاط اىَشانالد األعاشٌخ ٍٗحبٗىاخ تطجٍقبد ػ

 حيٖب.
 -ٍغااتٌ٘بد اىتْظااٌٍ داخااو األعااشح -تاابثغ اىؼْبصااش اىَصاابحجخ ىيؼَيٍااخ اإلداسٌااخ ) اىتْظااٌٍ إٍَٔتاأ -9

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

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

4 

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

 قٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ.اعتخذاً ٍشاحو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبحجخ ىتح رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
 دساعخ حشمخ اىؼَو داخو اىَطجل، ٗاألعظ اىؼيٍَخ اىصحٍحخ ىحشمبد اىؼَو ثبىجٍبُ اىؼَيً رطجيقي 

 تطجٍقبد ىذساعخ األعظ اىؼيٍَخ ىتشتٍت ٗتْظٌٍ ٍنبُ اىؼَو داخو اىَطجل.  -
 ل ٗتحذٌذ ٍخيج حشمخ اىؼَو ػيٍٖب.سعٌ اىَغقػ األفقً ىيتصٍََبد اىَختيفخ ىيَطبث

4 

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

4 

 إجًبني ػذد انسبػبد
عاااابػخ ٍقغااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً
 

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَحت٘ي األعبعً ىيَقشس -  

155%  

اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ ثَحت٘ي ٍذي  -

 اىَقشس 

<65       65- 84                >85      √  

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

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √         ٍحبظشاد ّظشٌخ        

√أّشطخ فصيٍخ             دساعخ حبىخ              

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 ٍطٌ٘بد إسشبدٌخ .

 ٍؼشض فًْ ثؼْ٘اُ اّف٘رشافٍل اإلداسح اىَْضىٍخ ثٍِ اىْظشٌخ ٗاىتطجٍق

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ّظشي           

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

-خ نهزذسيس :اإليكبنبد انًزبح -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

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

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

 ىقغٌ.األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثب

نزيجخ رقىيى انطالة  -5

  -نهًقشس:

82.38%  

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

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

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. -15

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -16

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي   -17

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ  -08

 ٗاىزبٍؼخ



 
يالحظبد انًشاجؼين  -2

)إُ ٗرذد (انخبسجيين   

 ال ٌ٘رذ  

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

 انزطىيش في انؼبو انسبثق

 ششاء ٍشارغ حذٌخخ ىيَنتجخ . -5

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً -6

يب نى يزى رنفيزه ين  -9

)ٍب ًٕ ٗ األعجبة (يقزشحبد   

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

 ٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذسٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك األعئيخ

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

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

 اىَؼٍذ فً اىتغزٌخ ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبً

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي ثغجت ٍحذٗدٌخ األٍبمِ  -11

 ً ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػب

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

 ٗاىزبٍؼخ ثغجت ٍحذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش رىصيف انزطىيش يجبالد انزطىيش 

تحغٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ٍشارغ حذٌخخ ىيَنتجخ ششاء  ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  

 اىذساعً

ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء 

 اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت 

اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ 

 ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىتذسٌظ 

 ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

د اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً صٌبدح ػذ

 تخصص إداسح اىَْضه.

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 

 اىخَغٍخ اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت 

 اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ 

 ٗاىطالة

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ  تحغٍِ اىَشافق 

ىتذسٌظ اىْظشي   اىَتبحخ  

فً اىخطخ 

 اىَغتقجيٍخ ىينيٍخ 

 ػٍَذ اىنيٍخ 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه 

اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

 اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ
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 رقشيش يقشس دساسي نًبدح إداسح أػًبل ينضل

و 6109/6161نؼبو  

  

 قسى: االقزصبد انًنضني

 

-يؼهىيبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح أػَبه ٍْضه اعٌ اىَقشس 1

ًاقتصبد ٍْضى اىتخصص 2  

 األٗىى اىفشقخ / اىَغت٘ي 3

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

 تشنٍو ٍزيظ اىقغٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىزْخ االٍتحبّبد 5

√غٍش ٍت٘فش        ٍت٘فش      ّظبً اىَشارؼخ اىخبسرٍخ ىالٍتحبُ 6  

خ ىيتطجٍقًأعتبر ٗاحذ ىيَبدح ٗأسثؼ ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ 7  

-يؼهىيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتحقٍِ  -

 ثبىَقشس

356 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدٗا  -

 االٍتحبُ 

356 

ّتٍزخ االٍتحبُ  - ػذد          %                                ػذد         %                              

        %3.27    15%              ساعت      96.73       296ّبرح           

اىْغجخ اىَئٌ٘خ % ىيْبرحٍِ  -

 غجقب ىيتقذٌشاد اىحبصيٍِ ػيٍٖب

          ـــــــــــــ  رٍذ رذا            ـــــــــ    ٍَتبص          

    ــــــــــــــ    ٍقج٘ه     ــــــــــ             رٍذ          

ىظشٗف م٘سّٗب تٌ تقٌٍٍ أثحبث اىطالة ثْبرح ٗساعت فقػ دُٗ تقذٌشادّظشاً   

-رذسيس انًقشس : – 6  

انًىضىػبد انزي رى رذسيسهب -  
 اىغبػبد اىَ٘ظ٘ػبد

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

 اىَؼ٘قبد.
4 

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

 : تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىَ٘اسد اىَتبحخ ىألعشح رطجيقي     
 ٗتصٍْفبتٖب.                 

بحاخ تطجٍقبد ػيى االعتخذاً األٍخاو ىيَا٘اسد ٗتحقٍاق أقصاى اعاتفبدح ٗصٌابدح فبػيٍاخ اىَا٘اسد اىَت -  
 ىيفشد ٗاألعشح.

4 

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

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

4 



 
 تطجٍقبد ػيى أّ٘اع اىقشاساد األعشٌخ اىَختيفخ - رطجيقي 

تطجٍقبد ػيى اعتخذاً األعي٘ة اىؼيًَ التخابر اىقاشاس ىَ٘ارٖاخ ثؼاط اىَشانالد األعاشٌخ ٍٗحبٗىاخ 
 حيٖب.

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

4 

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

4 

 4 داسٌخ )اىتْفٍز( .تبثغ ٍشاحو اىؼَيٍخ اإل -11
 تبثغ ٍشاحو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ )اىتقٌٍٍ (. -12

 اعتخذاً ٍشاحو اىؼَيٍخ اإلداسٌخ ٗاىؼْبصش اىَصبحجخ ىتحقٍق ثؼط األٕذاف األعشٌخ. رطجيقي 
4 

 تجغٍػ األػَبه اىَْضىٍخ. -13
 ثبىجٍبُ اىؼَيًدساعخ حشمخ اىؼَو داخو اىَطجل، ٗاألعظ اىؼيٍَخ اىصحٍحخ ىحشمبد اىؼَو  رطجيقي 

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

4 

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

 إجًبني ػذد انسبػبد
عاااابػخ ٍقغااااَخ  56

 أعج٘ع  14ػيً
 

% ىَب تٌ تذسٌغٔ ٍِ اىَحت٘ي األعبعً ىيَقشس -  

155%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌظ ثَحت٘ي  -

 اىَقشس 

<65       65- 84                >85      √  

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

أعبىٍت اىتؼيٌٍ ٗاىتؼيٌ - √تذسٌت ػَيً    √         ٍحبظشاد ّظشٌخ        

√دساعخ حبىخ                    أّشطخ فصيٍخ       

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش( :       

 فٍذٌٕ٘بد تؼيٍٍَخ ٍشف٘ػخ ػيى ٍزَ٘ػبد اى٘اتظ آة

غشٌقخ تقٌٌ٘ اىطالة - شف٘ي√                ي       ّظش    

√ػَيً       √          أػَبه فصيٍخ       

√أثحبث اىنتشٍّٗخ ٍشف٘ػخ ػيى ٍْصخ اىزبٍؼخ    

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسيس : -3  

اىَشارغ اىؼيٍَخ - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اى٘عبئو اىَؼٍْخ- ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√              ٍت٘افشح         

اىَغتيضٍبد ٗاىخبٍبد - ٍت٘افشح ثذسرخ ٍحذٗدح              غٍش ٍت٘افشح√             ٍت٘افشح          

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

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

 األػَبه اىفٍْخ اىْبتزخ ٍِ اىزبّت اىتطجٍقً ىيطالة ثبىقغٌ.

نزيجخ رقىيى انطالة  -5

  -نهًقشس:

92%  

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

 ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ ىيتقٌٌ٘.إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس  

 صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً تخصص إداسح اىَْضه. 

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً 

 صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي   

 بٍؼخت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ ٗاىز 

 ػقذ دوساد رذسيجيخ نهطالة ػهى انزؼهيى االنكزشوني 

رى ػًم فيذيىهبد رؼهيًيخ نزذسيت انطالة ػهى اسزخذاو انًنصبد االنكزشونيخ  



 
 وسفؼهب ػهى صفحبد انزىاصم االنكزشوني يغ انطالة

يالحظبد انًشاجؼين  -2

)إُ ٗرذد (انخبسجيين   

 ال ٌ٘رذ  

يب رى رنفيزه ين يقزشحبد  -8

ىيش في انؼبو انسبثقانزط  

 ششاء ٍشارغ حذٌخخ ىيَنتجخ . 

 اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت اىتطجٍقً 

يب نى يزى رنفيزه ين  -9

)ٍب ًٕ ٗ األعجبة (يقزشحبد   

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

 ٌظ ػيى ٗظغ ثْ٘ك األعئيخٗر٘د تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػعبء ٍٕئخ اىتذس

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

ثبىقغٌ اىتً ٌتٌ ثٖب تؼٍٍِ ٍؼٍذ ٗاحذ مو ػبً ػيى أُ ٌنُ٘ تخصص اىَؼٍذ فً اىتغزٌخ 

 ٗاىَالثظ ٗاإلداسح ثبىتجبده مو ػبً

ْظشي ثغجت ٍحذٗدٌخ األٍبمِ صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ اىَتبحخ ىتذسٌظ اى 

 ٗصٌبدح أػذاد اىطالة مو ػبً 

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ  

 ثغجت ٍحذٗدٌخ األٍبمِ اىَخصصخ ىيقغٌ ثبىنيٍخ

-خطخ انزطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئىل ػن انزنفيز رىقيذ انزطىيش رىصيف انزطىيش يجبالد انزطىيش 

تحغٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌظ 

   

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  ششاء ٍشارغ حذٌخخ ىيَنتجخ 

 اىذساعً

ٗمبىخ اىذساعبد اىؼيٍب ٗىزْخ ششاء 

 اىنتت ثبىقغٌ

إػذاد ثْل أعئيخ ىيَقشس ىتذسٌت 

اىطالة ػيى األَّبغ اىَختيفخ 

 ىيتقٌٌ٘.

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

ذسٌظ ػع٘ ٍٕئخ اىتذسٌظ اىقبئٌ ثبىت

 ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ ٗاىطالة 

صٌبدح ػذد اىَؼٍذٌِ اىَؼٍٍِْ فً 

 تخصص إداسح اىَْضه.

ٍغ ثذاٌخ اىخطخ 

 اىخَغٍخ اىقبدٍخ

 اىقغٌ اىؼيًَ ٗػٍَذ اىنيٍخ

اّتذاة ٍِ ٌقً٘ ثتذسٌظ اىزبّت 

 اىتطجٍقً

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

اىقغٌ اىؼيًَ ٗٗمبىخ اىنيٍخ ىشئُ٘ اىتؼيٌٍ 

 ٗاىطالة

ػقذ دٗساد تذسٌجٍخ ىيطالة  

ىيتذسٌت ػيى أعبىٍت اىتؼيٌ 

االىنتشًّٗ ٗاعتخذاً اىَْصبد 

 اىتؼيٍٍَخ

قجو ثذاٌخ اىؼبً 

 اىذساعً

ٍشمض اىخذٍخ اىؼبٍخ ثبىنيٍخ ٗٗحذح 

 اىتذسٌت

صٌبدح ػذد اىَذسربد ٗاألٍبمِ  تحغٍِ اىَشافق 

 اىَتبحخ ىتذسٌظ اىْظشي  

فً اىخطخ 

 اىَغتقجيٍخ ىينيٍخ 

ذ اىنيٍخ ػٍَ  

ت٘فٍش ٍنبُ ٍْبعت ىتخضٌِ أػَبه 

اىطالة العتخذاٍٖب فً ٍؼبسض 

 اىنيٍخ ٗاىزبٍؼخ

قجو تذسٌظ 

 اىَقشس

 إداسح شئُ٘ اىَنبُ ٗػَبدح اىنيٍخ

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

  

و 6161/ 06/ 6اػزًبد يجهس انقسى سيخ رب  

 



 
 م2018-2017 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 412 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 387 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           11%          عدد        88.74عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح           راسب               

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا22.57ممتاز                 3.16      

         

  مقبول28.40جيد              35.19   
 -تدريس المقرر : – 2

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

 على عالمات الباترون الجاهز. 

استخراج باترون   -الستخراج الباترون.الطرق المختلفة  -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

وضع الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات. -القماش.  

تشطيب أنواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة الملبسية.  -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

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

 وتسليمها. 

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

        <60             60-84     >     √85 

  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

        <60             60-84      >    √85 

  أساليب التعليم والتعلم -

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي      

   

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية         

 فصلية )تذكر( :   ......................األعمال ال

  دريقة تقويم الطالب -



 
 √    نظري                  شفوي    

   

 √   أعمال فصلية         √    عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -

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

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم وجود أماكن كافية لتخزين مشاريع الطلبة. -

 % 86.11   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 زيادة تكليف المعيدين.-2

ث األدوات والخامببات واالالت الحدي ببة الالزمببة تببوفير أحببد-3

 للمقرر.

 توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب-4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

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

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

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

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعاائ هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

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



 
واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

 يشاراسم منسق المادة :ا.د/ حنان حسني 

 التوقيع :                                            

 م.24/6/2018تاريخ اعتماد مجلس القسم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م 2019-2018 تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 305 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 281 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           9.5%          عدد        90.04عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح           راسب               

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  14.23ممتاز                 1.8  

           

 مقبول  49.47جيد              24.56 

 -تدريس المقرر : – 2

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

 على عالمات الباترون الجاهز. 

استخراج باترون   -الطرق المختلفة الستخراج الباترون. -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

وضع الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات. -القماش.  

تشطيب أنواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة الملبسية.  -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

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

 وتسليمها. 

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي 

       

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية     

 

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

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -



 
 √   أعمال فصلية         √    عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -

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

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 ن مشاريع الطلبة.عدم وجود أماكن كافية لتخزي -

 % 90.21   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 زيادة تكليف المعيدين.-2

تببوفير أحببدث األدوات والخامببات واالالت الحدي ببة الالزمببة -3

 للمقرر.

 أعمال الطالبتوفير مكان مناسب لتخزين -4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

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

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 زيادة عدد المعيدين المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.-3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 التدريس. ألعاائ هيةه

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

أسئلة للمقرر  إعداد بنك  

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  



 
تو ير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

 اسم منسق المادة :ا.د/ حنان حسني يشار

 التوقيع :                                            

   م.9/10/2019خ: تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم: 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2أدوات وماكينات   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 306 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 306 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

               راسب        10    عدد          ناجح   296عدد        نتيجة االمتحان  -

  

  %96.75نسبة النجاح 
النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        ممتاز               

 جيد                مقبول           

 -تدريس المقرر : – 2

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

 على عالمات الباترون الجاهز. 

استخراج باترون   -الطرق المختلفة الستخراج الباترون. -2

 جاهز من مجلة البوردا. 

معالجة القماش قبل القص ودرق وضع الباترون على   -3

وضع الباترون على القماش والقص وأخذ العالمات. -القماش.  

تشطيب أنواع األقمشة المختلفة. سراجة القطعة الملبسية.  -4  

التعبةة والتغليف. حياكة القطعة الملبسية -5  

تشطيب القطعة الملبسية. -مراقبة الجودة. -6  

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

 وتسليمها. 

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

       <60             60-84     >     √85 

   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

       <60             60-84      >    √85 

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

          

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية    

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

 √   أعمال فصلية         √    عملي   



 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

  √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -
 √  متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    √ المستلزمات والخامات -

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

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 ن مشاريع الطلبة.عدم وجود أماكن كافية لتخزي -

 % 90.21   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 زيادة تكليف المعيدين.-2

تببوفير أحببدث األدوات والخامببات واالالت الحدي ببة الالزمببة -3

 للمقرر.

 أعمال الطالبتوفير مكان مناسب لتخزين -4

إعببداد بنببئ أسببةلة لتببدريب الطببالب علببى أسبباليب التقببويم  -5

 المختلفة.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 زيادة عدد المنتدبين لتدريس الجانب التطبيقي -1

2- 

3- 

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

) 

زيببادة عببدد القاعببات لتببدريس الجانببب التطبيقببي بسبببب  -1

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 زيادة عدد المعيدين المعينين وذلئ بسبب الخطة الخمسية.-3

إعببداد بنببئ أسببةلة للمقببرر بسبببب عببدم وجببود تببدريب كببافي -4

 ألعاائ هيةه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس  

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا   الدراسيمع بداية العام 

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 

إعداد بنك أسئلة للمقرر   

لتدريب الطالب على  

األنماط المختل ة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

جديد  ي أدوات 

 وتقنيات الحياكة  

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج  ي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرا ق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية   ي الخطة المستقبلية للكلية  

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر تو ير مكان مناسب   



 
لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها  ي 

معارض الكلية  

 والجامعة

 وعمادة الكلية 

 د/ بسمة درويش اسم منسق المادة :

 التوقيع :                                            

 6/12/2020تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 



 
  1لمادة أدوات وماكينات  قرير مقرر دراسيت

7112/7112 

 

 قسم:االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 1ادواخ و ٍامٍْاخ   اعٌ اىَقشس 1

 اقرصاد ٍْضىً   اىرخصص 2

 األوىى  اىفشقح / اىَغرىي 3

 ( ػَي4ً( ّظشي + )  2)  ػذد اىىحذاخ / اىغاػاخ اىَؼرَذج 4

 ذؾنٍو ٍجيظ اىقغٌ  خرٍاس ىجْح االٍرحاّاخاىْظاً اىَرثغ ال 5

 غٍش ٍرىفش         ٍرىفش             ّظاً اىَشاجؼح اىخاسجٍح ىالٍرحاُ 6

 1 ػذد اىقائٍَِ تاىرذسٌظ 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 293  ػذد اىطالب اىَيرحقٍِ تاىَقشس -

 281  ػذد اىطالب اىزٌِ أدوا االٍرحاُ  -

 %          5.8%          ػذد  94.2ػذد   ّرٍجح االٍرحاُ  -

 ساعة         17ّاجح            276           

اىْغبببببثح اىَ%ىٌبببببح % ىيْببببباجحٍِ  ثقبببببا ىيرقبببببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ ػيٍها

 جٍذ جذا                 13.61ٍَراص     5.76-         

 ىهٍقث  41.88جٍذ              25.65      

 -تذريس المقرر : – 7

 اىَىضىػاخ اىرً ذٌ ذذسٌغها -

 

 

 

 

 

 

 

 أهٍَح دساعح ٍادج االدواخ و اىَامٍْاخ -1

 

ادواخ اىقٍبببباط اّىاػهببببا    -ٍؼببببذاخ اىخٍا ببببح اىٍذوٌببببح ) أ -2

 اعرخذاٍرها.

اىرببذسٌة ػيببى اىاببشص االعاعببٍح فببً اىخٍا ببح اىٍذوٌح)اىغببشاجح 

 ح اىٍذوٌحتاّىاػها   اىنفافح  اىْثاذح   اىغشفي

 

 ادواخ اىقص اّىاػها و اعرخذاٍاذها  -3

   ادواخ اخز اىؼالٍاخ اّىاػه   ؽشو  اخرٍاسها .

 ذشمٍة االصساس تأّىاػها   اىنثؼ   اىنثغىُ -

اىَؼببببذاخ اىخاصببببح تاىخٍا ببببح  اهٍَرهببببا اّىاػهببببا    ببببش   -4

 اعرخذاٍه.

اعببرخذاً ٍامٍْببح اىخٍا ببح    شٌقببح ذؾبباٍيها   ىئببَها   ذؼث%ببح -

نىك   ضثطها   اىرذسٌة ػيبى ذاٍبش االتبشج   اىربذسٌة ػيبى اىَ

 ذاٍٍش اىقذً اىئاغط .

 ادواخ اىنً اّىاػها و اعرخذاٍاذها و  ش  اخرٍاسها  -5

اىرببببذسٌة ػيببببى خٍا ببببح اىخطببببى  اىَغببببرقٍَح   و اىضواٌببببا و -

 اىَْحٍْاخ و اىاشص اىضخشفٍح .

ظ اتببببش اىخٍا بببح اىٍذوٌبببح و اىببببذتاتٍ -اىخاٍببباخ اىَغببباػذج  أ-6

 اّىاػها   ؽشو  اخرٍاسها

 خٍى  اىحٍامح اّىاػها   اىؾشو  اىىاجة ذىافشها تها.-ب

 –اىرذسٌة ػيى اّىاع اىخٍا باخ )اىخٍا بحاىثاسصج االّجيٍضٌبح  -

 اىخٍا ح اىفشّغٍح.

ىبببىاصً االقفببباه )االصساس   اىؼبببشاوي اّىاػهبببا   اعاعبببٍاخ  -7

 ذحذٌذ اٍامْها   اىؾشو  اىىاجة ذىافشها تها .

ة االصساس تاّىاػها   ػَو اىؼشاوي تاّىاػها ػشوج اىثشٌذ ذشمٍ



 
 و اىؼشوج اىؾق .

 

ذاتغ ىبىاصً االقفباه ) اىغىعبد اّىاػهبا و ؽبشو  اخرٍاسهبا.  -8

 اىنثاعٍِ   اىنثؼ .

 ؽفرٍِ ( –ذرذسب ػيى ذشمٍة اىغىعرح تطش  ٍخريفح )ؽفح 

 

 اىنيف   اّىاػها   ؽشو  اخرٍاسها . -9

طشٌقبح صبحٍحح   وذشمبة اىثٍٍبه ػيبى ذرذسب ػيى قص اىثٍٍح ت

 حشدذً اىشقثح و االتط .

 

ّثببزج ػببِ اّببىاع االقَؾببح  اىقىاػببذ اىؼاٍببح ىىضببغ اىَْببار   -11

 ػيى االقَؾح .

 ذرذسب ػيى سعٌ اىغجاف تطشٌقح صحٍحح وذشمٍثه

 ذاتغ اىقىاػذ اىؼاٍح ىىضغ اىَْار  ػيى اىقَاػ-11

   اقَؾح اىحؾى   اّىاػها    ش  اخرٍاسها . 

 

 اىرطىس اىراسٌخً ىَامٍْح اىخٍا ح  اجضائهاا -12

 

 االػطاه اىثغٍطح ىَامٍْح اىخٍا ح و  ش  ػالجها .  -13

  

 %  % ىَا ذٌ ذذسٌغه ٍِ اىَحرىي األعاعً ىيَقشس -

 85<            84-61             61>         ٍذي اىرضاً اىقائٍَِ تاىرذسٌظ تَحرىي اىَقشس  -

 85√     <       84-61             61>         ٍرحاُ ىَىضىػاخ اىَقشسٍذي ذاطٍح اال -

 ذذسٌة ػَيً√ٍحاضشاخ ّظشٌح       √       أعاىٍة اىرؼيٌٍ واىرؼيٌ -

 أّؾطح فصيٍح√    دساعح حاىح                    

األػَاه اىفصيٍح )ذزمش(     ذْفٍز ػٍْباخ ىجٍَبغ  ٍبا ذبٌ ذذسٌغبح 

 ............................................فً اىجضء اىؼَيً 

 ّظشي                  ؽفىي√          شٌقح ذقىٌٌ اىطالب -

 ػَيً√    أػَاه فصيٍح         √      

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج    غٍش ٍرىافشج√     اىَشاجغ اىؼيٍَح -

 ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج    غٍش ٍرىافشج    √ عائو اىَؼٍْحاىى-

 غٍش ٍرىافشج√ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج         اىَغريضٍاخ واىخاٍاخ -

 ال ٌىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %77.12    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ذىفٍشػبببذد امثبببش ٍبببِ ٍامٍْببباخ اىخٍا بببح الذاحبببح اىفشصبببح  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ىيرذسٌة ػيٍها ىفرشج ا ىه .

 صٌادج ػذد اىَؼاٍو اىَخصصح ىرذسٌظ اىجاّة اىؼَيً . -2

 صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ ىرذسٌظ اىجاّة اىرطثٍقً -3

4-  

  -1 )إُ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

2- 

3- 

ت التطااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااا -2

 السابق

 صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ ىرذسٌظ اىجاّة اىرطثٍقً -1

 حٍث ذٌ ذؼٍٍِ ٍؼٍذج فً ٍجاه اىَالتظ و اىْغٍج .

2- 

3- 

ػببذً ذىفٍشػببذد امثببش ٍببِ ٍامٍْبباخ اىخٍا ببح الذاحببح اىفشصببح -1)ٍا هً و األعبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9



 
 ىيرذسٌة ػيٍها ىفرشج ا ىه . (

 رىل ىؼذً ذىافش ٍخصصاخ ٍاىٍه ىؾشاء اجهضج .و 

ػذً صٌادج ػذد اىَؼاٍو اىَخصصح ىرذسٌظ اىجاّبة اىؼَيبً  -2

. الّه ىٌ ٌرٌ اىَىافقبح ػيبً هبذً اىَثْبى اىقبذٌٌ وتْباء ٍثْبى جذٌبذ 

 حرى االُ ٍِ قثو اىجاٍؼح .

 

 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -11

 اىَغ%ىه ػِ اىرْفٍز ذىقٍد اىرطىٌش  ذىصٍف اىرطىٌش ٍجاالخ اىرطىٌش 

 ذحغٍِ اٍناٍّاخ اىرذسٌظ

 

ؽشاء ػبذد ٍبِ ٍامٍْباخ 

 اىخٍا ح

 

 

 ٍغ تذاٌح اىؼاً اىذساعً .

 

 

وماىبببببح اىنيٍبببببح ىؾببببب%ىُ 

اىرؼيبببببببٌٍ و اىطبببببببالب و 

 ىجْح اىَؾرشٌاخ .

 تذأ ٍِ اىخطه اىخَغٍح اىقادٍح. صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ - 

 

اىقغٌ اىؼيًَ و ٍجيظ  -

 اىنيٍح .

 

 اعٌ ٍْغق اىَادج   د/ ٍْاه اىؾاػش 

 

 اىرىقٍغ                                             

 ً.2118/  6/    24   ذاسٌخ إػرَاد ٍجيظ اىقغٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  1لمادة أدوات وماكينات  تقرير مقرر دراسي

7112/7119 

 

 قسم:االقتصاد المنزلي

 -: معلومات أساسية –أ 

 1ادواخ و ٍامٍْاخ   اعٌ اىَقشس 1

 اقرصاد ٍْضىً   اىرخصص 2

 األوىى  اىفشقح / اىَغرىي 3

 ( ػَي4ً( ّظشي + )  2)  ػذد اىىحذاخ / اىغاػاخ اىَؼرَذج 4

 ذؾنٍو ٍجيظ اىقغٌ  اىْظاً اىَرثغ الخرٍاس ىجْح االٍرحاّاخ 5

 غٍش ٍرىفش             ٍرىفش   √      ّظاً اىَشاجؼح اىخاسجٍح ىالٍرحاُ 6

 1 ػذد اىقائٍَِ تاىرذسٌظ 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 402  ػذد اىطالب اىَيرحقٍِ تاىَقشس -

 398  ػذد اىطالب اىزٌِ أدوا االٍرحاُ  -

 %         11.17ػذد   46%          88.83ػذد 366 ّرٍجح االٍرحاُ  -

 ساعة          ّاجح                 

اىْغبببببثح اىَ%ىٌبببببح % ىيْببببباجحٍِ  ثقبببببا ىيرقبببببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ ػيٍها

 جٍذ جذا          9.22ٍَراص           24.          

 ٍقثىه    50.97جٍذ          28.40       

 -تذريس المقرر : – 7

 اىَىضىػاخ اىرً ذٌ ذذسٌغها -

 

 

 

 

 

 

 

 ىَامٍْاخ أهٍَح دساعح ٍادج االدواخ و ا-1

 

ادواخ اىقٍبببباط اّىاػهببببا    -ٍؼببببذاخ اىخٍا ببببح اىٍذوٌببببح ) أ -2

 اعرخذاٍرها.

اىرببذسٌة ػيببى اىاببشص االعاعببٍح فببً اىخٍا ببح اىٍذوٌح)اىغببشاجح 

 تاّىاػها   اىنفافح  اىْثاذح   اىغشفيح اىٍذوٌح

 ادواخ اىقص اّىاػها و اعرخذاٍاذها  -3

 .   ادواخ اخز اىؼالٍاخ اّىاػه   ؽشو  اخرٍاسها

 ذشمٍة االصساس تأّىاػها   اىنثؼ   اىنثغىُ -

اىَؼببببذاخ اىخاصببببح تاىخٍا ببببح  اهٍَرهببببا اّىاػهببببا    ببببش   -4

 اعرخذاٍه.

اعببرخذاً ٍامٍْببح اىخٍا ببح    شٌقببح ذؾبباٍيها   ىئببَها   ذؼث%ببح -

اىَنىك   ضثطها   اىرذسٌة ػيبى ذاٍبش االتبشج   اىربذسٌة ػيبى 

 ذاٍٍش اىقذً اىئاغط .

 ػها و اعرخذاٍاذها و  ش  اخرٍاسها ادواخ اىنً اّىا -5

اىرببببذسٌة ػيببببى خٍا ببببح اىخطببببى  اىَغببببرقٍَح   و اىضواٌببببا و -

 اىَْحٍْاخ و اىاشص اىضخشفٍح .

اتببببش اىخٍا بببح اىٍذوٌبببح و اىببببذتاتٍظ  -اىخاٍببباخ اىَغببباػذج  أ-6

 اّىاػها   ؽشو  اخرٍاسها

 خٍى  اىحٍامح اّىاػها   اىؾشو  اىىاجة ذىافشها تها.-ب

 –اّىاع اىخٍا باخ )اىخٍا بحاىثاسصج االّجيٍضٌبح  اىرذسٌة ػيى -

 اىخٍا ح اىفشّغٍح.

ىبببىاصً االقفببباه )االصساس   اىؼبببشاوي اّىاػهبببا   اعاعبببٍاخ  -7

 ذحذٌذ اٍامْها   اىؾشو  اىىاجة ذىافشها تها .
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ذشمٍة االصساس تاّىاػها   ػَو اىؼشاوي تاّىاػها ػشوج اىثشٌذ 

 و اىؼشوج اىؾق .

 

ه ) اىغىعبد اّىاػهبا و ؽبشو  اخرٍاسهبا. ذاتغ ىبىاصً االقفبا -8

 اىنثاعٍِ   اىنثؼ .

 ؽفرٍِ ( –ذرذسب ػيى ذشمٍة اىغىعرح تطش  ٍخريفح )ؽفح 

 

 اىنيف   اّىاػها   ؽشو  اخرٍاسها . -9

ذرذسب ػيى قص اىثٍٍح تطشٌقبح صبحٍحح   وذشمبة اىثٍٍبه ػيبى 

 حشدذً اىشقثح و االتط .

 

ىؼاٍببح ىىضببغ اىَْببار  ّثببزج ػببِ اّببىاع االقَؾببح  اىقىاػببذ ا -11

 ػيى االقَؾح .

 ذرذسب ػيى سعٌ اىغجاف تطشٌقح صحٍحح وذشمٍثه

 ذاتغ اىقىاػذ اىؼاٍح ىىضغ اىَْار  ػيى اىقَاػ-11

   اقَؾح اىحؾى   اّىاػها    ش  اخرٍاسها . 

 

 اىرطىس اىراسٌخً ىَامٍْح اىخٍا ح  اجضائهاا -12

 

 جها . االػطاه اىثغٍطح ىَامٍْح اىخٍا ح و  ش  ػال -13

  

 % 95 % ىَا ذٌ ذذسٌغه ٍِ اىَحرىي األعاعً ىيَقشس -

 85√     <       84-61             61>         ٍذي اىرضاً اىقائٍَِ تاىرذسٌظ تَحرىي اىَقشس  -

 85√     <       84-61             61>         ٍذي ذاطٍح االٍرحاُ ىَىضىػاخ اىَقشس -

 ذذسٌة ػَيً√ٍحاضشاخ ّظشٌح       √       أعاىٍة اىرؼيٌٍ واىرؼيٌ -

 أّؾطح فصيٍح√    دساعح حاىح                    

األػَاه اىفصيٍح )ذبزمش(    ذْفٍبز ػٍْباخ ىجٍَبغ  ٍبا ذبٌ ذذسٌغبح 

 فً اىجضء اىؼَيً ......................

 ؽفىي         ّظشي         √          شٌقح ذقىٌٌ اىطالب -

 ػَيً√    أػَاه فصيٍح         √      

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج    غٍش ٍرىافشج√     اىَشاجغ اىؼيٍَح -

 ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج    غٍش ٍرىافشج    √ اىىعائو اىَؼٍْح-

 غٍش ٍرىافشج√ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج         ٍاخاىَغريضٍاخ واىخا -

 ال ٌىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 86.67   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ذىفٍشػبببذد امثبببش ٍبببِ ٍامٍْببباخ اىخٍا بببح الذاحبببح اىفشصبببح  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ىيرذسٌة ػيٍها ىفرشج ا ىه .

 اىَؼاٍو اىَخصصح ىرذسٌظ اىجاّة اىؼَيً .صٌادج ػذد  -2

 صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ ىرذسٌظ اىجاّة اىرطثٍقً -3

4-  

 -1 )إُ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

1- 

2- 

3- 

ذً وجىدٍخصصببباخ ٍاىٍبببه اىخاصبببح تؾبببشاء ٍامٍْببباخ ػببب -1)ٍا هً و األعبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9



 
 اىخٍا ح . (

 ىٌ ٌرٌ تْاء اىَثْى اىجذٌذ تؼذ -2

 ىٌ ٌرٌ ذْفٍز اىخطه اىخَغٍح اىجذٌذج تؼذ. -3

 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -11

 اىَغ%ىه ػِ اىرْفٍز ذىقٍد اىرطىٌش  ذىصٍف اىرطىٌش ٍجاالخ اىرطىٌش 

 ظذحغٍِ اٍناٍّاخ اىرذسٌ

 

ؽبببببشاء ٍجَىػبببببح ٍبببببِ 

ٍامٍْببببببببباخ اىخٍا بببببببببح 

اىجذٌذجالذاحبببح اىفشصبببح 

ىيرببببذسٌة ػيٍهببببا ىفرببببشج 

 ا ىه .

 

 صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ -

 ٍغ تذاٌح اىؼاً اىذساعً .

 

 

 

 

 

 تذأ ٍِ اىخطه اىخَغٍح اىقادٍح. -

 

 

اىَخصصببببباخ اىَاىٍبببببه 

اىخاصببح تؾببشاء اجهببضج 

و ٍؼبببببببببببببببببببذاخ  اداسج 

 اىَؾرشٌاخ  .

 

 

 

 اىقغٌ اىؼيًَ و ٍجيظ -

 اىنيٍح .

 

صٌبببببادج ػبببببذد اىَؼاٍبببببو  ذحغٍِ اىَشافق

اىَخصصببببببح ىرببببببذسٌظ 

 اىجاّة اىؼَيً .

 

 اىنيٍح تاىرؼاوُ ٍغ   خطح اىرطىٌش اىَغرقثيٍح ىينيٍح

االداسج اىهْذعببببببببببببببببببببٍح 

 تاىجاٍؼح

 اعٌ ٍْغق اىَادج   د/ ٍْاه اىؾاػش 

 اىرىقٍغ                                              

 ً.11/2119/ 9   جيظ اىقغٌذاسٌخ إػرَاد ٍ
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  1لمادة أدوات وماكينات  تقرير مقرر دراسي

7119/7171  

 

 قسم:االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 1ادواخ و ٍامٍْاخ   اعٌ اىَقشس 1

 اقرصاد ٍْضىً   اىرخصص 2

 األوىى  اىفشقح / اىَغرىي 3

 ( ػَي4ً( ّظشي + )  2)  خ اىَؼرَذجػذد اىىحذاخ / اىغاػا 4

 ذؾنٍو ٍجيظ اىقغٌ  اىْظاً اىَرثغ الخرٍاس ىجْح االٍرحاّاخ 5

 غٍش ٍرىفش         ٍرىفش             ّظاً اىَشاجؼح اىخاسجٍح ىالٍرحاُ 6

 1 ػذد اىقائٍَِ تاىرذسٌظ 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 293  ِ تاىَقشسػذد اىطالب اىَيرحقٍ -

 281  ػذد اىطالب اىزٌِ أدوا االٍرحاُ  -

 %          5.8%          ػذد  94.2ػذد   ّرٍجح االٍرحاُ  -

 ساعة         17ّاجح            276           

اىْغبببببثح اىَ%ىٌبببببح % ىيْببببباجحٍِ  ثقبببببا ىيرقبببببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ ػيٍها

 جٍذ جذا                 13.61ٍَراص     5.76-         

 ٍقثىه  41.88جٍذ              25.65      

 -تذريس المقرر : – 7

 اىَىضىػاخ اىرً ذٌ ذذسٌغها -

 

 

 

 

 

 

 

 أهٍَح دساعح ٍادج االدواخ و اىَامٍْاخ -1

ادواخ اىقٍبببباط اّىاػهببببا    -ٍؼببببذاخ اىخٍا ببببح اىٍذوٌببببح ) أ -2

 اعرخذاٍرها.

اىخٍا ببح اىٍذوٌح)اىغببشاجح اىرببذسٌة ػيببى اىاببشص االعاعببٍح فببً 

 تاّىاػها   اىنفافح  اىْثاذح   اىغشفيح اىٍذوٌح

 

 ادواخ اىقص اّىاػها و اعرخذاٍاذها  -3

   ادواخ اخز اىؼالٍاخ اّىاػه   ؽشو  اخرٍاسها .

 ذشمٍة االصساس تأّىاػها   اىنثؼ   اىنثغىُ -

اىَؼببببذاخ اىخاصببببح تاىخٍا ببببح  اهٍَرهببببا اّىاػهببببا    ببببش   -4

 اعرخذاٍه.

اعببرخذاً ٍامٍْببح اىخٍا ببح    شٌقببح ذؾبباٍيها   ىئببَها   ذؼث%ببح -

اىَنىك   ضثطها   اىرذسٌة ػيبى ذاٍبش االتبشج   اىربذسٌة ػيبى 

 ذاٍٍش اىقذً اىئاغط .

 ادواخ اىنً اّىاػها و اعرخذاٍاذها و  ش  اخرٍاسها  -5

اىرببببذسٌة ػيببببى خٍا ببببح اىخطببببى  اىَغببببرقٍَح   و اىضواٌببببا و -

 خشفٍح .اىَْحٍْاخ و اىاشص اىض

اتببببش اىخٍا بببح اىٍذوٌبببح و اىببببذتاتٍظ  -اىخاٍببباخ اىَغببباػذج  أ-6

 اّىاػها   ؽشو  اخرٍاسها

 خٍى  اىحٍامح اّىاػها   اىؾشو  اىىاجة ذىافشها تها.-ب

 –اىرذسٌة ػيى اّىاع اىخٍا باخ )اىخٍا بحاىثاسصج االّجيٍضٌبح  -

 اىخٍا ح اىفشّغٍح.

ا   اعاعبببٍاخ ىبببىاصً االقفببباه )االصساس   اىؼبببشاوي اّىاػهببب -7

 ذحذٌذ اٍامْها   اىؾشو  اىىاجة ذىافشها تها .
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ذشمٍة االصساس تاّىاػها   ػَو اىؼشاوي تاّىاػها ػشوج اىثشٌذ 

 و اىؼشوج اىؾق .

 

ذاتغ ىبىاصً االقفباه ) اىغىعبد اّىاػهبا و ؽبشو  اخرٍاسهبا.  -8

 اىنثاعٍِ   اىنثؼ .

 ؽفرٍِ ( –ذرذسب ػيى ذشمٍة اىغىعرح تطش  ٍخريفح )ؽفح 

 

 اىنيف   اّىاػها   ؽشو  اخرٍاسها . -9

ذرذسب ػيى قص اىثٍٍح تطشٌقبح صبحٍحح   وذشمبة اىثٍٍبه ػيبى 

 حشدذً اىشقثح و االتط .

 

ّثببزج ػببِ اّببىاع االقَؾببح  اىقىاػببذ اىؼاٍببح ىىضببغ اىَْببار   -11

 ػيى االقَؾح .

 ذرذسب ػيى سعٌ اىغجاف تطشٌقح صحٍحح وذشمٍثه

 َْار  ػيى اىقَاػذاتغ اىقىاػذ اىؼاٍح ىىضغ اى-11

   اقَؾح اىحؾى   اّىاػها    ش  اخرٍاسها . 

 اىرطىس اىراسٌخً ىَامٍْح اىخٍا ح  اجضائهاا -12

 االػطاه اىثغٍطح ىَامٍْح اىخٍا ح و  ش  ػالجها .  -13

  

 % 90 % ىَا ذٌ ذذسٌغه ٍِ اىَحرىي األعاعً ىيَقشس -

 85<            84-61             61>         ٍذي اىرضاً اىقائٍَِ تاىرذسٌظ تَحرىي اىَقشس  -

 85√     <       84-61             61>         ٍذي ذاطٍح االٍرحاُ ىَىضىػاخ اىَقشس -

 ذذسٌة ػَيً√ٍحاضشاخ ّظشٌح       √       أعاىٍة اىرؼيٌٍ واىرؼيٌ -

 أّؾطح فصيٍح√    دساعح حاىح                    

اىفصيٍح )ذبزمش(    ذْفٍبز ػٍْباخ ىجٍَبغ  ٍبا ذبٌ ذذسٌغبح  األػَاه

 فً اىجضء اىؼَيً ...................... ......................

 ّظشي                  ؽفىي√          شٌقح ذقىٌٌ اىطالب -

 ػَيً√    أػَاه فصيٍح         √      

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج    غٍش ٍرىافشج√     اىؼيٍَحاىَشاجغ  -

 ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج    غٍش ٍرىافشج    √ اىىعائو اىَؼٍْح-

 غٍش ٍرىافشج√ٍرىافشج      ٍرىافشج تذسجح ٍحذودج         اىَغريضٍاخ واىخاٍاخ -

 ال ٌىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %91.59    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ذىفٍشػبببذد امثبببش ٍبببِ ٍامٍْببباخ اىخٍا بببح الذاحبببح اىفشصبببح  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ىيرذسٌة ػيٍها ىفرشج ا ىه .

 صٌادج ػذد اىَؼاٍو اىَخصصح ىرذسٌظ اىجاّة اىؼَيً . -2

 صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ ىرذسٌظ اىجاّة اىؼَيً . -3

رشاذٍجٍاخ ذذسٌظ حذٌثح ٍثو اىرؼيٌ تاالقشاُ فبً اعرخذاً اع -4

 ذذسٌظ اىجاّة اىؼَيً ىيراية ػيً صٌادج اػذاد اىطالب .

 -1 )إُ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

2- 

3- 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

فبً اعرخذاً اعرشاذٍجٍاخ ذذسٌظ حذٌثح ٍثو اىرؼيٌ تاالقشاُ  -1

 ذذسٌظ اىجاّة اىؼَيً ىيراية ػيً صٌادج اػذاد اىطالب .

 

)ٍا هً و األعبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

) 

ذىفٍشػبببذد امثبببش ٍبببِ ٍامٍْببباخ اىخٍا بببح الذاحبببح اىفشصبببح  -1

 ىيرذسٌة ػيٍها ىفرشج ا ىه .



 
 صٌادج ػذد اىَؼاٍو اىَخصصح ىرذسٌظ اىجاّة اىؼَيً . -2

 ِ ىرذسٌظ اىجاّة اىؼَيً .صٌادج ػذد اىَؼٍذٌ -3

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -11

 اىَغ%ىه ػِ اىرْفٍز ذىقٍد اىرطىٌش  ذىصٍف اىرطىٌش ٍجاالخ اىرطىٌش 

 ذحغٍِ اٍناٍّاخ اىرذسٌظ

 

ؽبببببببشاء ػبببببببذد ٍبببببببِ  -

 ٍامٍْاخ اىخٍا ح

 صٌادج ػذد اىَؼٍذٌِ -

اعرخذاً اعبرشاذٍجٍاخ  -

ذبببببذسٌظ حذٌثبببببح ٍثبببببو 

 قشاُاىرؼيٌ تاال

 ٍغ تذاٌح اىؼاً اىذساعً . -

 

 تذأ ٍِ اىخطه اىخَغٍح اىقادٍح. -

 

 ٍغ تذاٌح ذذسٌظ اىَقشس. -

وماىبببح اىنيٍبببح ىؾببب%ىُ  -

اىرؼيبببببببٌٍ و اىطبببببببالب و 

 ىجْح اىَؾرشٌاخ .

 

اىقغٌ اىؼيًَ و ٍجيظ  -

 اىنيٍح .

 

اىقائٌ تربذسٌظ اىجاّبة  -

 اىؼَيً.

صٌبببببادج ػبببببذد اىَؼاٍبببببو  ذحغٍِ اىَشافق

سٌظ اىَخصصببببببح ىرببببببذ

 اىجاّة اىؼَيً .

 

 ػٍَذ اىنيٍح و  خطح اىرطىٌش اىَغرقثيٍح ىينيٍح 

اىيجْبببببببببببح اىهْذعبببببببببببٍح 

 تاىجاٍؼح 

 اعٌ ٍْغق اىَادج   د/ ٍْاه اىؾاػش 

 اىرىقٍغ                                           

 6/12/2121ً   ذاسٌخ إػرَاد ٍجيظ اىقغٌ 

 

 



   

 (16نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية
 قسم:اإلقتصاد المنزلي 

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2016/2017                     -اإلحصائيات : – 1
 382  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 352  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %11.77عدد             % 88.22عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب        15ناجح            337      
النسبببببة المئويببببة % للنبببباجحين طبقببببا للتقببببديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا       20.94     ممتاز           5.50 . 
 مقبول      26.96   جيد            34.82 

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

المجموعبببببببات الغذائيبببببببة   الهضبببببببم واإلمتصببببببباص   
 أمرا  سوء التغذية

لمبببببا تبببببم تدريسبببببس مبببببن المحتبببببوي األساسبببببي  % -
 للمقرر

100  % 

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



   

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

األعمبببببببال الفصبببببببلية )تبببببببذكر(    واجببببببببات منزليبببببببة 
 وتكليفات

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب -
 أعمال فصلية             عملي      

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

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

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

انتببببببداب مببببببن يقببببببوم بتببببببدريس الجانببببببب  .2
 التطبيقي للمقرر 

زيبببببببببادة عبببببببببدد األمببببببببباكن المخصصبببببببببة  .3
 لتدريس الجانب التطبيقي  

)إن وجبدت مالحظات المرراجعين الخرارجيين  -7
) 

 ال ينطبق 

مررا ترررم تنميرررذر مررن مقترحرررات التطررروير فررري  -8
 العام السابق

 

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي    

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

شبببببراء مراجبببببع حديثبببببة للمكتببببببة بسببببببب  .1
محدوديبببة الميزانيبببة المخصصبببة لشبببراء 

 الكتب بالقسم 
زيبببببببببادة عبببببببببدد األمببببببببباكن المخصصبببببببببة  .2



   

لتببببببببدريس الجانببببببببب التطبيقببببببببي بسبببببببببب 
محدوديبببة األمببباكن المخصصبببة للقسبببم 

 كلية بال
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين امكانيبات 

 التدريس 
 
 
 
 
 

 شراء مراجع حديئة للمكتبة 
 
 
 
 

انتبببداب مبببن يقبببوم بتبببدريس الجانبببب 
 التطبيقي للمقرر
 
 
 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 
 

 قبل تدريس المقرر
 
 
 
 

وكالببببببببببببببببببة الكليببببببببببببببببببة 
للدراسبببببببببببات العليبببببببببببا 
ولجنببة شببراء الكتببب 

 بالقسم 
 

القسبببببببببببببببم العلمبببببببببببببببي 
ووكالبببببببببببببببة الكليبببببببببببببببة 
لشببببببببببببببئون التعلببببببببببببببيم 

 والطالب

زيببببببادة عببببببدد األمبببببباكن  .3 تحسين المرافق
المخصصببببببة لتببببببدريس 
الجانببببببببببببب التطبيقببببببببببببي 

 للمقرر 

 عميد الكلية   الخطة المستقبلية للكلية   

 اسم منسق المادة    ا.د/عادل مبارع   د/شيماء عطا 
 2018/   1/  28التوقيع                                              التاريخ     

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 (16نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية
 قسم:اإلقتصاد المنزلي 

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2017/2018                     -اإلحصائيات : – 1
 412  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
  388 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %   52عدد          % 361عدد    نتيجة االمتحان  -

 راسب       12.62ناجح            87.62   
النسبببببة المئويببببة % للنبببباجحين طبقببببا للتقببببديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا       17.72  ممتاز               0.49   

 مقبول    29.61جيد            39.81
 -تدريس المقرر : – 2
الغذائيببببببببببة فببببببببببي الصببببببببببحة والمببببببببببر    األليببببببببببا    الموضوعات التي تم تدريسها -

المجموعبببببببات الغذائيبببببببة   الهضبببببببم واإلمتصببببببباص   
 أمرا  سوء التغذية

لمبببببا تبببببم تدريسبببببس مبببببن المحتبببببوي األساسبببببي  % -
 للمقرر

100  % 

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



   

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

األعمبببببببال الفصبببببببلية )تبببببببذكر(    واجببببببببات منزليبببببببة 
 وتكليفات

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب -
 أعمال فصلية             عملي      

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

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

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

انتداب من يقوم بتبدريس الجانبب التطبيقبي  .2
 للمقرر 

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة لتببببدريس  .3
 الجانب التطبيقي 

عمبببببل معبببببار  لعبببببر  منتجبببببات غذائيبببببة  .4
 منفذة في الجانب التطبيقي للمقرر 

)إن وجبدت مالحظات المرراجعين الخرارجيين  -7
) 
 

 ال ينطبق 

مررا ترررم تنميرررذر مررن مقترحرررات التطررروير فررري  -8
 العام السابق

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -
الغذائية المنفبذة تم عر  بع  المنتجات  -

 في الجانب التطبيقي للمقرر 
 



   

  
)مببا  ببي و مررا لررم يررتم تنميررذر مررن مقترحررات  -9

 األسباب (
شبببببببببراء مراجبببببببببع حديثبببببببببة للمكتببببببببببة بسببببببببببب  -

محدوديببببببببة الميزانيببببببببة المخصصببببببببة لشببببببببراء 
 الكتب بالقسم 

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة لتببببدريس  -
الجانب التطبيقي بسببب محدوديبة األمباكن 

 لقسم بالكلية المخصصة ل
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين امكانيبات 

 التدريس 
 
 
 

شببببببببببببراء مراجببببببببببببع حديئببببببببببببة  -
 للمكتبة 

 
 

انتبببداب مبببن يقبببوم بتبببدريس  -
 الجانب التطبيقي للمقرر

 
 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 

 قبل تدريس المقرر
 
 
 
 

وكالببببببببببببببببببة الكليببببببببببببببببببة 
للدراسبببببببببببات العليبببببببببببا 
ولجنببة شببراء الكتببب 

 بالقسم 
القسبببببببببببببببم العلمبببببببببببببببي 
ووكالبببببببببببببببة الكليبببببببببببببببة 
لشببببببببببببببئون التعلببببببببببببببيم 

 والطالب
 

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

 عميد الكلية   الخطة المستقبلية للكلية   

 اسم منسق المادة    ا.د/عادل مبارع   د/شيماء عطا 
 2018/   6/   24التوقيع                                              التاريخ    

 
 
 
 
 
 



   

 (16نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية
 قسم:اإلقتصاد المنزلي 

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2018/2019                     -اإلحصائيات : – 1
 280  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 280  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %9.64عدد             % 90.36عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب        27ناجح            253      
النسبببببة المئويببببة % للنبببباجحين طبقببببا للتقببببديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا           2.5ممتاز                .35   
 مقبول           70.71جيد             16.78  

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

المجموعبببببببات الغذائيبببببببة   الهضبببببببم واإلمتصببببببباص   
 أمرا  سوء التغذية

لمبببببا تبببببم تدريسبببببس مبببببن المحتبببببوي األساسبببببي  % -
 للمقرر

100  % 

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



   

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

األعمبببببببال الفصبببببببلية )تبببببببذكر(    واجببببببببات منزليبببببببة 
 وتكليفات

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب -
 أعمال فصلية             عملي      

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

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

 لتدريس الجانب التطبيقي للمقرر 
 %89   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراء مراجع حديثة للمكتبة .5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

انتداب من يقوم بتبدريس الجانبب التطبيقبي  .6
 للمقرر 

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة لتببببدريس  .7
 الجانب التطبيقي 

إعببداد بنببع اسببئلة للمقببرر لتببدريب الطببالب  .8
 علي األنماط المختلفة للتقويم 

)إن وجبدت مالحظات المرراجعين الخرارجيين  -7
) 

 ال ينطبق 

مررا ترررم تنميرررذر مررن مقترحرررات التطررروير فررري  -8
 العام السابق

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  .1

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

شبببببببببراء مراجبببببببببع حديثبببببببببة للمكتببببببببببة بسببببببببببب  .1
محدوديببببببببة الميزانيببببببببة المخصصببببببببة لشببببببببراء 

 الكتب بالقسم 



   

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

 المخصصة للقسم بالكلية 
للمقبرر بسببب عبدم وجبود اعداد بنع أسبئلة  .3

التبببببدريب الكبببببافي بالكليبببببة ألعضببببباء  يئبببببة 
 التدريس علي وضع بنوع األسئلة 

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

 التدريس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبببببراء مراجبببببع حديئبببببة  .1
  للمكتبة

 
 

انتببببببببببداب مببببببببببن يقببببببببببوم  .2
بتبببببببببببببببدريس الجانبببببببببببببببب 

 التطبيقي للمقرر
 
 

إعبببببببببداد بنبببببببببع أسبببببببببئلة  .3
للمقبببببببببببببببببرر لتبببببببببببببببببدريب 
الطالب علي األنمباط 

 المختلفة للتقويم 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 
 

 قبل تدريس المقرر
 
 
 

 قبل تدريس المقرر

وكالببببببببببببببببببة الكليببببببببببببببببببة 
للدراسبببببببببببات العليبببببببببببا 
ولجنببة شببراء الكتببب 

 بالقسم 
 

القسبببببببببببببببم العلمبببببببببببببببي 
ووكالبببببببببببببببة الكليبببببببببببببببة 
لشببببببببببببببئون التعلببببببببببببببيم 

 والطالب
عضببببببببببببببببببو  يئببببببببببببببببببة 
التبببببببببببببدريس القبببببببببببببائم 
بتبببببببببببدريس المقبببببببببببرر 
ووكالبببببببببببببببة الكليبببببببببببببببة 
لشببببببببببببببئون التعلببببببببببببببيم 

 والطالب 
زيببببببببببببادة عببببببببببببدد األمبببببببببببباكن  .2 تحسين المرافق

المخصصبببببببببببببببة لتبببببببببببببببدريس 
 الجانب التطبيقي للمقرر 

 عميد الكلية   الخطة المستقبلية للكلية   

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

 9/10/2019تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ  

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

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

 راسب       13 ناجح           293      
للتقببببديرات النسبببببة المئويببببة % للنبببباجحين طبقببببا  -

 الحاصلين عليها
     
             

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

المجموعبببببببات الغذائيبببببببة   الهضبببببببم واإلمتصببببببباص   
 أمرا  سوء التغذية

لمبببببا تبببببم تدريسبببببس مبببببن المحتبببببوي األساسبببببي  % -
 للمقرر

100  % 

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



   

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

واجببببببببات منزليبببببببة األعمبببببببال الفصبببببببلية )تبببببببذكر(    
 وتكليفات

 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

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

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

 لتدريس الجانب التطبيقي للمقرر 
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراء مراجع حديثة للمكتبة .9 -مقترحات تحسين المقرر : -6

انتببداب مببن يقببوم بتببدريس الجانببب  .10
 التطبيقي للمقرر 

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة  .11
 لتدريس الجانب التطبيقي 

إعبببداد بنبببع اسبببئلة للمقبببرر لتبببدريب  .12
 الطالب علي األنماط المختلفة للتقويم 

)إن وجبدت مالحظات المرراجعين الخرارجيين  -7
) 

 ال ينطبق 

مررا ترررم تنميرررذر مررن مقترحرررات التطررروير فررري  -8
 العام السابق

 التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس الجانب  .2
  إعداد بنع أسئلة للمقرر  .3

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

شبببببببببراء مراجبببببببببع حديثبببببببببة للمكتببببببببببة بسببببببببببب  .4
محدوديببببببببة الميزانيببببببببة المخصصببببببببة لشببببببببراء 

 الكتب بالقسم 



   

زيببببادة عببببدد األمبببباكن المخصصببببة لتببببدريس  .5
الجانب التطبيقي بسببب محدوديبة األمباكن 

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

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين امكانيبات 

 التدريس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبببببراء مراجبببببع حديئبببببة  .4
 للمكتبة 

 
 

انتببببببببببداب مببببببببببن يقببببببببببوم  .5
بتبببببببببببببببدريس الجانبببببببببببببببب 

 التطبيقي للمقرر
 
 

 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 
 

 المقررقبل تدريس 
 
 
 
 

وكالببببببببببببببببببة الكليببببببببببببببببببة 
للدراسبببببببببببات العليبببببببببببا 
ولجنببة شببراء الكتببب 

 بالقسم 
 

القسبببببببببببببببم العلمبببببببببببببببي 
ووكالبببببببببببببببة الكليبببببببببببببببة 
لشببببببببببببببئون التعلببببببببببببببيم 

 والطالب
 

زيببببببببببببادة عببببببببببببدد األمبببببببببببباكن  .3 تحسين المرافق
المخصصبببببببببببببببة لتبببببببببببببببدريس 
  الجانب التطبيقي للمقرر

 عميد الكلية   الخطة المستقبلية للكلية   

 ا.د/عادل مبارع   د/شيماء عطا  اسم منسق المادة   
 2020/ 12/     6التوقيع                                              التاريخ    

 



 
 

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

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 382 بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -

 365 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

     :15.07طالب            بنسبة:    55راسب عدد %                

النسبببببة الم وية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
     :3.40   ممتاز  % 

      :ً8.12جيد جدا  % 

          :20.16جيد  % 

       :49.48مقبول   % 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عن الكيمياء العضوية وغير العضوية )المفاهيم األساسية للكيمياء  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 المركبات العضوية.أنواع التفاعالت في  .2

الهيدروكربونات )األلكانات المشبببببببعة والمشبببببببعة الحلقية( )تسببببببميتها،  .3

 مصادرها، استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

ت. الهيدروكربونات )األليكينات األوليفينات( )تسببببببميتها، مصببببببادرها،  .4

 خواصها الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

الهيدروكربونات ) األلكانيات( )تسبببببميتها، مصبببببادرها، خواصبببببها ت.  .5

 الطبيعية والكيميائية(.

المركبات الهيدروكسببببببيلية )الكحوالت األحادية األليفاتية( )تسببببببميتها،  .6

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

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

الكحوالت ثنائية الهيدروكسبببببيل )الجليكوالت( وعديدة الهيدروكسبببببيل )  .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

األلدهيدات وأمثلتها )تسببببببميتها، طريقة التحضببببببير،  الخواص الطبيعية  .9

 والكيميائية(.

حضببببببير،  الخواص الطبيعية الكيتونات وأمثلتها )تسببببببميتها، طريقة الت .10

 والكيميائية(.

 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطرق العامة لتحضيرها(. .11

√ 



 
األحماض أحادية الكربوكسبببيل )تسبببميتها، طريقة التحضبببير،  الخواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

أهميتك لجسبببم االنسبببان، تنقية مياأ الماء )مصبببادرأ وألبببكالك، وتركيبك،  .13

 الشرب(.

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لمبببا تم تبببدريسبببببببببك من المحتوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 

<60       60- 84            >85 

مدي تغطية االمتحان لموضببببببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة                   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

 من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %9276.  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -4

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

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -6

√ 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ √ 



 
خارجيين  -7 مالحظات المراجعين ال

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

ماااا تم تنهياااذق من مقترحاااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

ما )ما لم يتم تنهيذق من مقترحات  -9

 هي و األسباب (

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

 وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هي ة التدريس على وضع بنوك األس لة.

ذلك وزيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة.  -2

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

 تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام.

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

 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

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

 المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

ماااااااجااااااااالت 

 التطوير 

 المسئول عن التنهيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

لراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

 مع بداية العام

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة لراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أس لة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 األنماط المختلفة للتقويم.

قبل تدريس 

 المقرر

عضو هي ة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لش ون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

 وعلوم األطعمة. التغذية

مع بداية الخطة 

الخمسية 

 القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 القسم العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم والطالب

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 النظري  

في الخطة 

المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

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

 2018/   1/   28التوقيع :                                            التاريخ :   

 

 



 
 

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

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 412 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 398 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

    :5.10طالب            بنسبة:    21راسب عدد  %                

النسبببببببة الم وية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
       :1.46ممتاز   % 

      :ً18.69جيد جدا  % 

        :41.99جيد    % 

      :32.77مقبول    % 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عن الكيمياء العضببببوية وغير العضببببوية )المفاهيم األسبببباسببببية  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 للكيمياء العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية. .2

والمشبببببعة الحلقية( )تسببببميتها،  الهيدروكربونات )األلكانات المشبببببعة .3

 مصادرها، استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

ت. الهيدروكربونات )األليكينات األوليفينات( )تسببببميتها، مصببببادرها،  .4

 خواصها الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

ت. الهيدروكربونات ) األلكانيات( )تسببببميتها، مصببببادرها، خواصببببها  .5

 الكيميائية(.الطبيعية و

المركبات الهيدروكسببببببيلية )الكحوالت األحادية األليفاتية( )تسببببببميتها،  .6

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

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

وعديدة الهيدروكسبببيل ) الكحوالت ثنائية الهيدروكسبببيل )الجليكوالت(  .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

األلدهيدات وأمثلتها )تسببببميتها، طريقة التحضببببير،  الخواص الطبيعية  .9

 والكيميائية(.

الكيتونات وأمثلتها )تسبببببميتها، طريقة التحضبببببير،  الخواص الطبيعية  .10

 والكيميائية(.

√ 



 
 يتها، ، الطرق العامة لتحضيرها(.األحماض الكربوكسيلية )تسم .11

األحماض أحادية الكربوكسببيل )تسببميتها، طريقة التحضببير،  الخواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

الماء )مصببادرأ وألببكالك، وتركيبك، أهميتك لجسببم االنسببان، تنقية مياأ  .13

 الشرب(.

 غير العضوية في الغذاء.بعض العناصر والمركبات  .14

لما تم تدريسك من المحتوي األساسي  % -

 للمقرر

100% 

تدريس بمحتوي  - بال قائمين  مدي التزام ال

 المقرر 

<60       60- 84            >85 

مببدي تغطيببة االمتحببان لموضببببببوعببات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  والتعلمأساليب التعليم  -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة                   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

 من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي.عدم  -

عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب  -

 التطبيقي.

 %4686.  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (4

√ 

√ 

√ 
√ 

 

√ 

√ 

√ √ 



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

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. (6

مالحظاااات المراجعين الخاااارجيين  -7

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنهيذق من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

 )ماما لم يتم تنهيذق من مقترحات  -9

 هي و األسباب (

بسبب  للتقويم.إعداد بنك أس لة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة  (1

 عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هي ة التدريس على وضع بنوك األس لة.

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

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

 بس واإلدارة بالتبادل كل عام.أن يكون تخصص المعيد في التغذية والمال

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب  (3

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

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

 المجاالت البيوكيميائية.

 -للعام القادم :خطة التطوير للمقرر  -10

مااااااااجاااااااااالت 

 التطوير 

 المسئول عن التنهيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  لراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة لراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أس لة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 المختلفة للتقويم.األنماط 

قبل تدريس 

 المقرر

عضو هي ة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لش ون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 التطبيقيالجانب 

قبل تدريس 

 المقرر

 القسم العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم والطالب

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 النظري  

في الخطة 

 ية المستقبلية للكل

 عميد الكلية 

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

 2018/  6/     24التوقيع :                                            التاريخ :  

 

 

 

 

 



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

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 293 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  277 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

للنبباجحين النسبببببببببة الم ويببة %  -

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها
 : 0.341نسبة                       1عدد                   إمتياز%  

 : ً21.84نسبة                       64عدد                جيدجدا% 

 : 25.26نسبة                      74عدد                     جيد% 

 :  29.35نسبة                          86   عدد            مقبول% 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عن الكيمياء العضببوية وغير العضببوية )المفاهيم األسبباسببية للكيمياء  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية. .2

)األلكانات المشبببببببعة والمشبببببببعة الحلقية( )تسببببببميتها، الهيدروكربونات  .3

 مصادرها، استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

نات( )تسببببببميتها، مصبببببببادرها،  .4 نات األوليفي ت. الهيدروكربونات )األليكي

 خواصها الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

خواصها الطبيعية  ت. الهيدروكربونات ) األلكانيات( )تسميتها، مصادرها، .5

 والكيميائية(.

المركبات الهيدروكسببيلية )الكحوالت األحادية األليفاتية( )تسببميتها، الطرق  .6

 العامة للتحضير، خواصها الطبيعية والكيميائية، الكحول الميثلي(.

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

الهيدروكسببببببيل )الجليكوالت( وعديدة الهيدروكسببببببيل ) الكحوالت ثنائية  .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

قة التحضببببببير،  الخواص الطبيعية  .9 ها )تسببببببميتها، طري األلدهيدات وأمثلت

 والكيميائية(.

الكيتونببات وأمثلتهببا )تسببببببميتهببا، طريقببة التحضببببببير،  الخواص الطبيعيببة  .10

 والكيميائية(.

 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطرق العامة لتحضيرها(. .11

األحماض أحادية الكربوكسبببببيل )تسبببببميتها، طريقة التحضبببببير،  الخواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

√ 



 
الماء )مصبببببادرأ وألبببببكالك، وتركيبك، أهميتك لجسبببببم االنسبببببان، تنقية مياأ  .13

 الشرب(.

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لمببا تم تببدريسبببببببك من المحتوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مبببدي التزام القبببائمين ببببالتبببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

مدي تغطية االمتحان لموضببببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

  األدوارلعب 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة                   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

 أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي.عدم  -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %87.5  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 .للتقويمإعداد بنك أس لة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة  (2

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (4

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

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. (6

ماااالحاااظاااات الاااماااراجاااعااايااان  -7

 )إن وجدت (الخارجيين 

 ال ينطبق

√ 

√ 

√ 

√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 



 
ماااا تم تنهياااذق من مقترحاااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

ما لم يتم تنهيذق من مقترحات  -9

 )ما هي و األسباب (

بب عدم للتقويم. بسإعداد بنك أس لة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة  (1

 وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هي ة التدريس على وضع بنوك األس لة.

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

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

 بس واإلدارة بالتبادل كل عام.تخصص المعيد في التغذية والمال

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

 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

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

 المجاالت البيوكيميائية.

 -للعام القادم :خطة التطوير للمقرر  -10

مااااااجاااااااالت 

 التطوير 

تاااااااوقااااااايااااااات  توصيف التطوير

 التطوير 

 المسئول عن التنهيذ

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

لراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة لراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أس لة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 المختلفة للتقويم.األنماط 

قبل تدريس 

 المقرر

عضو هي ة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لش ون التعليم 

 والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية 

الخطة 

الخمسية 

 القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 التطبيقيالجانب 

قبل تدريس 

 المقرر

 القسم العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم والطالب

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري  

في الخطة 

المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

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

 التوقيع :                                            

 9/10/2019تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء عضوية وغير عضوية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 األولى الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 304 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 304 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبببببببببة الم ويببة % للنبباجحين  -

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها
 : 0.006نسبة                       2عدد                   إمتياز%  

 : ً4  نسبة                       13عدد                جيدجدا% 

 16نسبة                      48عدد                     : مرتهع جيد% 

 78نسبة                          224عدد               :  مقبول% 

 -تدريس المقرر : – 2

مقدمة عن الكيمياء العضببوية وغير العضببوية )المفاهيم األسبباسببية للكيمياء  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العضوية، تقسييم المركبات العضوية(.

 أنواع التفاعالت في المركبات العضوية. .2

الهيدروكربونات )األلكانات المشبببببببعة والمشبببببببعة الحلقية( )تسببببببميتها،  .3

 مصادرها، استخدامها، الخواص الكيميائية لها(.

نات( )تسببببببميتها، مصبببببببادرها،  .4 نات األوليفي ت. الهيدروكربونات )األليكي

 خواصها الطبيعية والكيميائية، ثنائي األليكنات(.

ميتها، مصادرها، خواصها الطبيعية ت. الهيدروكربونات ) األلكانيات( )تس .5

 والكيميائية(.

المركبات الهيدروكسببيلية )الكحوالت األحادية األليفاتية( )تسببميتها، الطرق  .6

 العامة للتحضير، خواصها الطبيعية والكيميائية، الكحول الميثلي(.

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

ثنائية الهيدروكسببببببيل )الجليكوالت( وعديدة الهيدروكسببببببيل )  الكحوالت .8

 تسميتها، التحضير، الخواص الطبيعية والكيميائية(.

قة التحضببببببير،  الخواص الطبيعية  .9 ها )تسببببببميتها، طري األلدهيدات وأمثلت

 والكيميائية(.

√ 



 
الكيتونببات وأمثلتهببا )تسببببببميتهببا، طريقببة التحضببببببير،  الخواص الطبيعيببة  .10

 والكيميائية(.

 األحماض الكربوكسيلية )تسميتها، ، الطرق العامة لتحضيرها(. .11

األحماض أحادية الكربوكسبببببيل )تسبببببميتها، طريقة التحضبببببير،  الخواص  .12

 الطبيعية والكيميائية، مشتقات األحماض الكربوكسيلية السائلة.

قية مياأ الماء )مصبببببادرأ وألبببببكالك، وتركيبك، أهميتك لجسبببببم االنسبببببان، تن .13

 الشرب(.

 بعض العناصر والمركبات غير العضوية في الغذاء. .14

لمببا تم تببدريسبببببببك من المحتوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مبببدي التزام القبببائمين ببببالتبببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

مدي تغطية االمتحان لموضببببوعات  -

 المقرر

<60       60-84         >85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة                   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

 أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي.عدم توافر  -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %87.5  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 .للتقويمإعداد بنك أس لة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة  (8

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (10

√ 

√ 



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

 المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. (12

ماااالحاااظاااات الاااماااراجاااعااايااان  -7

 )إن وجدت (الخارجيين 

 ال ينطبق

ماااا تم تنهياااذق من مقترحاااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

ما لم يتم تنهيذق من مقترحات  -9

 )ما هي و األسباب (

بب عدم للتقويم. بسإعداد بنك أس لة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة  (5

 وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هي ة التدريس على وضع بنوك األس لة.

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

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

 بس واإلدارة بالتبادل كل عام.تخصص المعيد في التغذية والمال

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

 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

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

 المجاالت البيوكيميائية.

 -للعام القادم :خطة التطوير للمقرر  -10

مااااااجاااااااالت 

 التطوير 

تاااااااوقااااااايااااااات  توصيف التطوير

 التطوير 

 المسئول عن التنهيذ

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

لراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة لراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أس لة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

 المختلفة للتقويم.األنماط 

قبل تدريس 

 المقرر

عضو هي ة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لش ون التعليم 

 والطالب 

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية 

الخطة 

الخمسية 

 القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 التطبيقيالجانب 

قبل تدريس 

 المقرر

 القسم العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم والطالب

تحسين 

 المرافق 

زيادة عدد المدرجات 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري  

في الخطة 

المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 .عزة زهيراسم منسق المادة : أ.د. 

 التوقيع :                                            

 2020 /12/     6تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 االقتصاد المنزلي  إلىمدخل  لمادة  تقرير مقرر دراسي

 2017/2018لعام 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد المنزلي إلىمدخل  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الفرقة االولي  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب   

 -اإلحصائيات : – 1

 402 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

   2.99    12راسب        97.01    390ناجح    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %18.41  جيد     %19.40     جيد جدا 

 %2.24    ضعيف         % 42.54  مقبول 

        %0.75راسب الئحة 

 -تدريس المقرر : – 2

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

 رصاص 

نهاد علي . مفهوم اإلقتصاد المنزلي قديماً وحديثاً. د/ 2

. أهم مظاهر التحديث في مجاالت اإلقتصاد 3رصاص 

 المنزلي.

 نهاد علي رصاص د/  

 . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول األجنبية.4

 د. ياسمين بازيد 

 . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 د. ياسمين بازيد 

. الغذاء والتغذية )مفهوم التغذية، تقسيم العناصببر الغذائيببة، 6

 بالعلوم اآلخرى(.التغذية الصحية، عالقة التغذية 

 د. فردوس عبدالمنعم 

 . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات الغذائية.7

 د. فردوس عبدالمنعم 

 . مظاهر سوء التغذية  واألمراض المرتبطة به.8

 د. فردوس عبدالمنعم 

. المالبببس )تعريببف الملبببس، ماهيببة المالبببس التقليديببة 9

 مين بازيدوالمالبس الجاهزة، أسباب إرتدائه(.   د. ياس

 . تاريخ وتطور المالبس.    د. ياسمين بازيد10

 . الفرق بين مصمم األزياء ومنسق األزياء.11

 د. ياسمين بازيد 

. اإلدارة المنزلية والعملية اإلدارية ومراحل عملية اتخبباذ 12

القرار، موارد األسرة )الموازنة المالية، اإلدخار واإلنفبباق(.

 نهاد علي رصاصد/   

قببات األسببرية )األسببرة )مفهومهببا، خصائصببها، . العال13

 √ 



 
وظائفهببا(، التوافببق األسببري )مجاالتببه، مفهومببه، أنمالببه(، 

 نهاد علي رصاصد/  عوامل التفكك األسري(.

. السببكن )مفهومببه، عناصببر الوحببدة السببكنية ووظائفهببا، 14

  خصائص الفراغات الداخلية )الغرف((.

 نهاد علي رصاصد/ 

  عةسا       اجمالي الساعات

 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  لريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

العدد الكافي من أعضاء الهيية المعاونة لتدريس  

، كذلك عدم وجود أماكن كافية بيقيالجانب التط

لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي  

 للطالب بالقسم.

 %83.11   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنمال   -2

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -3

 لتناسب أعداد الطالب. 

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذذ م مذذن مقترحذذات التطذذوير  ذذي العذذام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1

)مببا هببي و مذذا لذذم يذذتم تنفيذذ م مذذن مقترحذذات  -9

 األسباب (

األنمال   -1 على  الطالب  لتدريب  للمقرر  أسيلة  بنك  إعداد 

بالكلية  كافي  تدريب  وجود  عدم  بسبب  للتقويم.  المختلفة 

 ألعضاء هيية التدريس على وضع بنوك األسيلة

النظري  -2 لتدريس  المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

 ماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  بسبب محدودية األ

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفي  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 الكتب بالقسم شراء 

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنمال المختلفة للتقويم.

عضو هيية التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشيون  

√ 
√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
√ 

 

   

 



 
 التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

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

 رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 توقيع أستاذ المادة : 

   م.6/2018/ 24تاريخ اعتماد مجلس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 االقتصاد المنزلي  إلىمدخل  لمادة  تقرير مقرر دراسي

 2018/2019لعام 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد المنزليإلى مدخل  اسم المقرر 1

 منزلياقتصاد  التخصص 2

 الفرقة االولي  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 268 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 1.94    15 راسب     98.06    253ناجح    

للتقببديرات النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا  -

 الحاصلين عليها

 % 0.46نسبة        2 إمتياز : عدد   -

 %6.85 نسبة    30  عددجيد جداً: -

 % 35.39نسبة       155  عدد جيد: -

 %  30.59نسبة   134عدد مقبول : -

 -تدريس المقرر : – 2

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

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

 . أهم مظاهر التحديث في مجاالت اإلقتصاد المنزلي.3

 أ.م.د/ علي عثمان  

 . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول األجنبية.4

 دعاء جعفرد.  

 . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 بازيد  د. ياسمين 

. الغذاء والتغذية )مفهوم التغذية، تقسيم العناصببر الغذائيببة، 6

 التغذية الصحية، عالقة التغذية بالعلوم اآلخرى(.

 سعيد مناع جاد الربد. أ. 

 . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات الغذائية.7

 أ.د. سعيد مناع جاد الرب 

 . مظاهر سوء التغذية  واألمراض المرتبطة به.8

 أ.د. سعيد مناع جاد الرب 

. المالبببس )تعريببف الملبببس، ماهيببة المالبببس التقليديببة 9

 دعاء جعفروالمالبس الجاهزة، أسباب إرتدائه(.   د. 

 دعاء جعفر. تاريخ وتطور المالبس.    د. 10

 . الفرق بين مصمم األزياء ومنسق األزياء.11

 دعاء جعفرد.  

ية ومراحل عملية اتخبباذ . اإلدارة المنزلية والعملية اإلدار12

القرار، موارد األسرة )الموازنة المالية، اإلدخار واإلنفبباق(.

 أ.م.د/ علي عثمان  

. العالقببات األسببرية )األسببرة )مفهومهببا، خصائصببها، 13

وظائفهببا(، التوافببق األسببري )مجاالتببه، مفهومببه، أنمالببه(، 

 عوامل التفكك األسري(.      أ.م.د/ علي عثمان

 √ 



 
السببكن )مفهومببه، عناصببر الوحببدة السببكنية ووظائفهببا، . 14

  خصائص الفراغات الداخلية )الغرف((.

 أ.م.د/ علي عثمان

  ساعة       اجمالي الساعات

 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصليةدراسة حالة          

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  لريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

العدد الكافي من أعضاء الهيية المعاونة لتدريس  

، كذلك عدم وجود أماكن كافية الجانب التطبيقي

لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي  

 للطالب بالقسم.

 %87.35           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -4

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنمال   -5

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -6

 لتناسب أعداد الطالب. 

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذذ م مذذن مقترحذذات التطذذوير  ذذي العذذام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -2

)مببا هببي و مذذا لذذم يذذتم تنفيذذ م مذذن مقترحذذات  -9

 األسباب (

األنمال   -3 على  الطالب  لتدريب  للمقرر  أسيلة  بنك  إعداد 

عدم بسبب  للتقويم.  بالكلية   المختلفة  كافي  تدريب  وجود 

 ألعضاء هيية التدريس على وضع بنوك األسيلة

النظري  -4 لتدريس  المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفي  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

  

√ 
√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
√ 

 

   

 



 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنمال المختلفة للتقويم.

عضو هيية التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشيون  

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

 

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

 رئيس القسم: أ. د/ سعيد مناع جاد الرب

 توقيع أستاذ المادة: 

 م. 9/10/2019خ :تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 تقرير مقرر دراسي لمادة مدخل إلى االقتصاد المنزلي 

 2020-2019لعام 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلى اإلقتصاد المنزلي اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الفرقة االولي  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6

 ثالثة أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 303 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 %97.35ناجح        بنسبة  295عدد  نتيجة االمتحان  -

 %2.6راسب        بنسبة  8عدد    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % 0.33نسبة        1 إمتياز : عدد   -

 %6.44نسبة     19  جيد جداً:عدد -

 % 22.033نسبة       65  جيد:عدد  -

 %  71.18نسبة   210مقبول :عدد  -

 -تدريس المقرر : – 2

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

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

 . أهم مظاهر التحديث في مجاالت اإلقتصاد المنزلي.3

 أ.م.د/ علي عثمان  

 األجنبية.. تطور علم اإلقتصاد المنزلي في الدول 4

 د. دعاء جعفر 

 . تطور علم اإلقتصاد المنزلي في مصر والدول العربية.5

 د. ياسمين بازيد 

. الغذاء والتغذية )مفهوم التغذية، تقسيم العناصببر الغذائيببة، 6

 التغذية الصحية، عالقة التغذية بالعلوم اآلخرى(.

 أ.د. سعيد مناع جاد الرب 

 الغذائية. . اإلحتياجات الغذائية والتوصيات7

 أ.د. سعيد مناع جاد الرب 

 . مظاهر سوء التغذية  واألمراض المرتبطة به.8

 أ.د. سعيد مناع جاد الرب 

. المالبببس )تعريببف الملبببس، ماهيببة المالبببس التقليديببة 9

 والمالبس الجاهزة، أسباب إرتدائه(.   د. دعاء جعفر

 . تاريخ وتطور المالبس.    د. دعاء جعفر10

 ين مصمم األزياء ومنسق األزياء.. الفرق ب11

 د. دعاء جعفر 

. اإلدارة المنزلية والعملية اإلدارية ومراحل عملية اتخبباذ 12

القرار، موارد األسرة )الموازنة المالية، اإلدخار واإلنفبباق(.

 أ.م.د/ علي عثمان  

. العالقببات األسببرية )األسببرة )مفهومهببا، خصائصببها، 13

 √ 



 
االتببه، مفهومببه، أنمالببه(، وظائفهببا(، التوافببق األسببري )مج

 عوامل التفكك األسري(.      أ.م.د/ علي عثمان

. السببكن )مفهومببه، عناصببر الوحببدة السببكنية ووظائفهببا، 14

  خصائص الفراغات الداخلية )الغرف((.

 أ.م.د/ علي عثمان

  ساعة       اجمالي الساعات

 ساعة 28الساعات النظرية  =     

 %100 ي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتو -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  لريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  العلميةالمراجع  -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

العدد الكافي من أعضاء الهيية المعاونة لتدريس  

، كذلك عدم وجود أماكن كافية الجانب التطبيقي

ي  لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيق

 للطالب بالقسم.

 %87.35           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -7

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب الطالب على األنمال   -8

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -9

 أعداد الطالب. لتناسب 

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذذ م مذذن مقترحذذات التطذذوير  ذذي العذذام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -3

)مببا هببي و مذذا لذذم يذذتم تنفيذذ م مذذن مقترحذذات  -9

 األسباب (

األنمال   -5 على  الطالب  لتدريب  للمقرر  أسيلة  بنك  إعداد 

بالكلية  كافي  تدريب  وجود  عدم  بسبب  للتقويم.  المختلفة 

 ألعضاء هيية التدريس على وضع بنوك األسيلة

النظري  -6 لتدريس  المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفي  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

  

√ 
√ 

 √ 

 √ 
 

√  
 

√ 
√ 

 

   

 



 
تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسيلة للمقرر لتدريب 

 للتقويم.الطالب على األنمال المختلفة 

عضو هيية التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشيون  

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

 

 . ، د/ وسام سعيد اسم أستاذ المادة : أ.د. سعيد مناع جاد الرب،  ، د/ دعاء جعفر

 رئيس القسم: أ. د/ سعيد مناع جاد الرب

 توقيع أستاذ المادة: 

 م 6/12/2020خ :تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاري

 

 

 

 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنسلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 اٌمسُتشىًٍ ِجٍس  إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 382 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 345 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة    43.24    318 ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا   4.37 ِّتاص      

 جٍذ                    ِمثىي 

 -جذريس المقرر : – 2

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

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

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

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

 –اٌؼٕاطبببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظبببٍُّ ) اٌّىلبببغ  -5
ووسببببائً  –اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح 

 االتظاي(.
 اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح. -6
 الحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ. ا -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -4
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 

 اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -11
أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً  -11

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

 وِشافمه,   
 ؽشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13 

دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼبببغ  -14
 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 45<            44 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 45<         44-61       61> ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشس -

 ِحاػشاخ ٔظشٌح           تذسٌة ػًٍّ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح

√ 

64 

21.2

0 

38.48 

√ 
√ 

16.75 

15.1

8 

√ √ 
√ 



 
 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 فٍٕح ألػّاي اٌطالبِؼاسع 

 ٔظشي                       شفىي  ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 أػّاي فظٍٍح               ػًٍّ

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 الٌىجذ -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 %79.6             -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

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

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -2

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

 صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي. -3

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -4

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -5

 ال ٌٕطثك إْ وجذخ ()مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -1

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -2

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -1

تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -2

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض 

 اَاٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -3

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

√ 

√ 
√ 

√ 
√ √ 

√ 



 
 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 اسُ ِٕسك اٌّادج : د/ ٔهاد سطاص 
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 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنسلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 اٌمسُتشىًٍ ِجٍس  إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

  ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

  ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة  44.43     366ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا         -ِّتاص     

 جٍذ                    ِمثىي 

 -جذريس المقرر : – 2

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

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

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

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

 –اٌؼٕاطبببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظبببٍُّ ) اٌّىلبببغ  -5
ووسببببائً  –اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح 

 االتظاي(.
 اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح. -6
 الحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ. ا -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -4
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 

 اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -11
أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً  -11

 اٌّسىٓ اٌظحً.
أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕىٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسبىٓ اٌظبحً  -12

 وِشافمه,   
 ؽشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13 

دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼبببغ  -14
 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 45<            44 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 45<         44-61       61> ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشس -

 ِحاػشاخ ٔظشٌح           تذسٌة ػًٍّ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

√ 

20 

25 

34.7

24.67 

√ 
√ 

4.85 

18.6

9 

√ √ 



 
 فظٍٍحدساسح حاٌح          أٔشطح 

 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 ِؼاسع فٍٕح ألػّاي اٌطالب

 ٔظشي                       شفىي  ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 أػّاي فظٍٍح               ػًٍّ

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 الٌىجذ -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 % 83.17   -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

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

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -7

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

 صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي. -4

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -9

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -11

 ال ٌٕطثك )إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -3

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -4

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -4

اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -5

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض تؼٍٍٓ 

 اٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -6

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌىٍٍح اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ √ 

√ 



 
صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 اسُ ِٕسك اٌّادج : د/ ٔهاد سطاص 

2118/   6/   24رئيس القسم : أ.د/ سعيذ منبع              مذير الجرنبمج :أ. .د/ زينت صالح                               جبريخ االعحمبد :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنسلي

 -معلومبت أسبسية : –أ 

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

 غٍش ِتىفش      ِتىفش      ٔظاَ اٌّشاجؼح اٌخاسجٍح ٌالِتحاْ 6

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

 -معلومبت محخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 1

 241 ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -

 259 ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔتٍجح االِتحاْ  -

 ساسة   92.14     254ٔاجح   

إٌسبببثح اٌّةىٌبببح % ٌٍٕببباجحٍٓ ؽثمبببا ٌٍتمبببذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

 جٍذ جذا     13.9ِّتاص     

 جٍذ                    ِمثىي 

 -جذريس المقرر : – 2

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

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

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

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

 –اٌؼٕاطبببش اٌّؼّاسٌببببح  –ػٕاطبببش اٌتظبببٍُّ ) اٌّىلبببغ  -5
ووسببببائً  –اٌؼٕاطببببش اٌظببببحٍح واٌىهشتائٍببببح واٌٍّىأٍىٍببببح 

 االتظاي(.
 اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح. -6
 االحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ.  -7
 اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -4
 اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9 

 اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -11
أٔببىاع اٌّشافببك إٌّضٌٍببح األساسببٍح اٌببالصَ تىافشهببا فببً  -11

 اٌّسىٓ اٌظحً.
أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕىٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسبىٓ اٌظبحً  -12

 وِشافمه,   
 شق اٌسالِح فً اٌّسىٓ.ؽ -13 

دوس اٌّجتّؼببباخ اٌؼّشأٍبببح اٌجذٌبببذج فبببً حبببً تؼبببغ  -14
 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

 %111 % ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -

 45<            44 -61       61> ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس  -

 45<         44-61       61> االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشسِذي تغطٍح  -

 ِحاػشاخ ٔظشٌح           تذسٌة ػًٍّ أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -

√ 

22 

33.5

2 

13.21 

√ 
√ 

7.85 

31.4

2 

√ √ 



 
 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح

 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 ِؼاسع فٍٕح ألػّاي اٌطالب

 ٔظشي                       شفىي  ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب -

 أػّاي فظٍٍح               ػًٍّ

 -اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح -

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌىسائً اٌّؼٍٕح-

 ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج  اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ -

 الٌىجذ -   -قيود إدارية وجنظيمية: -4

 92.34%   -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5

 ٌٍّىتثح .ششاء ِشاجغ حذٌثح  -11 -مقحرحبت جحسين المقرر : -6

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -12

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

 صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي. -13

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -14

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -15

 ال ٌٕطثك وجذخ ()إْ مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7

مااب جاام جن ياامق ماان مقحرحاابت الحطااوير  ااي العااب   -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -5

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -6

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

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -7

ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. تسثة 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -4

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

تؼٍٍٓ ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض 

 اٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

ادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس صٌ -9

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

 -خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 

فً صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح اٌىٍٍح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ √ 

√ 



 
صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 اسُ ِٕسك اٌّادج : د/ ٔهاد سطاص 
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 جقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقحصبد المنسلي

-معلومبت أسبسية : –أ   

 أسس إسىاْ وِشافك اسُ اٌّمشس 1

 التظاد ِٕضًٌ اٌتخظض 2

 األوًٌ اٌفشلح / اٌّستىي 3

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

 تشىًٍ ِجٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّتثغ الختٍاس ٌجٕح االِتحأاخ 5

اٌخاسجٍح ٌالِتحأْظاَ اٌّشاجؼح  6 غٍش ِتىفش      ِتىفش        

 أستار واحذ ٌٍّادج  ػذد اٌمائٍّٓ تاٌتذسٌس 7

-معلومبت محخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 1  

ػذد اٌطالب اٌٍّتحمٍٓ تاٌّمشس -   

ػذد اٌطالب اٌزٌٓ أدوا االِتحاْ  -  316 

ٔتٍجح االِتحاْ  - ػذد       %               ػذد       %                      

ساسة   96.41     295ٔاجح     

إٌسثح اٌّةىٌح % ٌٍٕاجحٍٓ ؽثما ٌٍتمذٌشاخ  -

 اٌحاطٍٍٓ ػٍٍها

جٍذ جذا     13.9ِّتاص       

جٍذ                    ِمثىي   

-جذريس المقرر : – 2  

اٌّىػىػاخ اٌتً تُ تذسٌسها - أسس االسىاْ و اٌّشافك إٌّضٌٍح األساسٍح اٌالصَ  -1 

 تىافشها فً اٌّسىٓ.  

أٔىاع اٌثٍةح. واٌؼىاًِ اٌتً ٌجة ِشاػاتها ػٕذ اختٍاس  -2

 إٌّطمح اٌسىٍٕح.

أٔىاع االسىاْ فً جّهىسٌح ِظش اٌؼشتٍح. -3  

اٌمىاػذ اٌؼاِح اٌىاجة ِشاػاتها ػٕذ تظٍُّ اٌّثأً  -4

 –االجتّاػٍح  –اٌّؼّاسٌح  -اٌثٍةٍح –اٌسىٍٕح ) اٌذٌٍٕح 

√ 

11 

33.5

2 

13.21 

3.59 

31.4

2 



 
 االلتظادٌح(.

 –اٌؼٕاطش اٌّؼّاسٌح  –ػٕاطش اٌتظٍُّ ) اٌّىلغ  -5

ووسائً  –اٌؼٕاطش اٌظحٍح واٌىهشتائٍح واٌٍّىأٍىٍح 

 االتظاي(.

ٕاطش اٌىحذج اٌسىٍٕح.اٌتحًٍٍ اٌفشاغً واٌىظٍفً ٌؼ -6  

االحتٍاجاخ االٔسأٍح اٌالصَ تىافشها تاٌّسىٓ.  -7  

اٌخاِاخ اٌّستخذِح فً تٕاء ؤهى اٌّسىٓ. -4  

اٌحك فً اٌّسىٓ فً اٌّىاثٍك اٌذوٌٍح. -9   

اٌّمىِاخ األساسٍح ٌٍّسىٓ اٌظحً.  -11  

أٔىاع اٌّشافك إٌّضٌٍح األساسٍح اٌالصَ تىافشها فً  -11

 اٌّسىٓ اٌظحً.

أحذث اٌتمٍٕاخ اٌتىٕىٌىجٍح اٌّشتثطح تاٌّسىٓ اٌظحً  -12

 وِشافمه,   

ؽشق اٌسالِح فً اٌّسىٓ. -13   

دوس اٌّجتّؼاخ اٌؼّشأٍح اٌجذٌذج فً حً تؼغ  -14

 ِشىالخ اإلسىاْ فً اٌّجتّغ اٌّظشي.  

% ٌّا تُ تذسٌسه ِٓ اٌّحتىي األساسً ٌٍّمشس -  111%  

ٌتذسٌس تّحتىي اٌّمشس ِذي اٌتضاَ اٌمائٍّٓ تا -  <61       61- 44            >45  

ِذي تغطٍح االِتحاْ ٌّىػىػاخ اٌّمشس -  <61       61-44         >45  

أساٌٍة اٌتؼٍٍُ واٌتؼٍُ -  ِحاػشاخ ٔظشٌح           تذسٌة ػًٍّ 

 دساسح حاٌح          أٔشطح فظٍٍح

 األػّاي اٌفظٍٍح )تزوش( :       

 ِؼاسع فٍٕح ألػّاي اٌطالب

ؽشٌمح تمىٌُ اٌطالب - ٔظشي                       شفىي    

 أػّاي فظٍٍح               ػًٍّ

-اإلمكبنبت المحبحة للحذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّح - ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج    

اٌىسائً اٌّؼٍٕح- ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج    

اٌّستٍضِاخ واٌخاِاخ - ِتىافشج      ِتىافشج تذسجح ِحذودج    غٍش ِتىافشج    

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 



 
 الٌىجذ -  -قيود إدارية وجنظيمية: -4

92.34%  -نحيجة جقويم الطالة للمقرر: -5  

-مقحرحبت جحسين المقرر : -6  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -16 

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -17

 اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

 صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج إٌّضي. -18

19- ً  أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍم

 صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي   -20

)إْ وجذخ (مالحظبت المراجعين الخبرجيين  -7  ال ٌٕطثك 

مب جم جن يمق من مقحرحبت الحطوير  ي العب   -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح . -7

 أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة اٌتطثٍمً -8

هً و  )ِامب لم يحم جن يمق من مقحرحبت  -9

 األسثاب (

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة اٌطالب ػٍى األّٔاؽ  -10

اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ. تسثة ػذَ وجىد تذسٌة وافً تاٌىٍٍح 

 ألػؼاء هٍةح اٌتذسٌس ػٍى وػغ تٕىن األسةٍح

صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً تخظض إداسج  -11

إٌّضي.ورٌه تسثة اٌخطح اٌخّسٍح تاٌمسُ اٌتً ٌتُ تها 

ِؼٍذ واحذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ تخظض تؼٍٍٓ 

 اٌّؼٍذ فً اٌتغزٌح واٌّالتس واإلداسج تاٌتثادي وً ػاَ

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ اٌّتاحح ٌتذسٌس  -12

إٌظشي تسثة ِحذودٌح األِاوٓ وصٌادج أػذاد اٌطالب 

 وً ػاَ 

-خطة الحطوير للمقرر للعب  القبد  : -11  

 المسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير مجبالت الحطوير 

تحسٍٓ إِىأٍاخ 

 اٌتذسٌس 

   

ِغ تذاٌح اٌؼاَ  ششاء ِشاجغ حذٌثح ٌٍّىتثح 

 اٌذساسً

وواٌح اٌذساساخ اٌؼٍٍا وٌجٕح 

 ششاء اٌىتة تاٌمسُ

إػذاد تٕه أسةٍح ٌٍّمشس ٌتذسٌة 

 اٌطالب ػٍى األّٔاؽ اٌّختٍفح ٌٍتمىٌُ.

ػؼى هٍةح اٌتذسٌس اٌمائُ  لثً تذسٌس اٌّمشس

تاٌتذسٌس ووواٌح اٌىٍٍح ٌشةىْ 

 اٌتؼٍٍُ واٌطالب 



 
صٌادج ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 تخظض إداسج إٌّضي.

ِغ تذاٌح اٌخطح 

 اٌخّسٍح اٌمادِح

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍح

أتذاب ِٓ ٌمىَ تتذسٌس اٌجأة 

 اٌتطثٍمً

اٌىٍٍح اٌمسُ اٌؼًٍّ ووواٌح  لثً تذسٌس اٌّمشس

 ٌشةىْ اٌتؼٍٍُ واٌطالب

صٌادج ػذد اٌّذسجاخ واألِاوٓ  تحسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّتاحح ٌتذسٌس إٌظشي  

فً اٌخطح اٌّستمثٍٍح 

 ٌٍىٍٍح 

 ػٍّذ اٌىٍٍح 

 اسُ ِٕسك اٌّادج : د/ ٔهاد سطاص 
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