
 
 

 تقرير مقرر دراسي

2016-2017 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تقييم االغذية    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2017-2016 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذين للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 حرمان     99.13   114ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا              34.78ممتاز      

 مقبول                    14.68جيد   

 -تدريس المقرر : – 2

 مراقبة وتقييم األغذية -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

الخواص العضوية والحسية لألغذية . نكهة بعض األغذية -2

 -نكهبة الجببن  - نكهبة األسبما  -نكهة اللحوم  -)نكهة الخبز 

العالقببة بببين  -نكهببة القهببوة  -نكهببة الشببا   -نكهببة الفوا بب  

 أنواع اخر  من المذاقات -التر يب الكيماوي والطعم

مر بببات النكهببة المسببتخدمة فبب) األغذيببة)مر بات النكهببة  -3

النكهات االصطناعية( النكهات الشبائعة االسبتخدام  -الطبيعية

العوامل الحيوية والكيميائيبة ف) أغذية األدفال وتأثيرها عل) 

 الحيوية .

 الرائحة:-4

تقدير القوام باستخدام األجهزة )جهاز قيبا  قبوام الفا هبة  -5

جهاز قيا  القوام بطريقة االختراق )جهباز  -بطريقة الضغط

جهباز  -جهباز اوتباوا لقيبا  القبوام -جهاز الثقبب -االختراق(

يبا  درجبة جهاز ق -جهاز قيا  القوام -قيا  درجة الطراوة

 التليف

الطرق الكيمبو دبيعيبة لتقبدير قبوام الغذاد)تقبدير الردوببة -6

 -تقببدير خاصببية سببعة مسبب  المبباد -)المبباد( بالمببادة الغذائيببة

تقببدير نسبببة  -تقببدير المببواد الصببلبة غيببر الذائبببة فبب) الكحببول

قيبا   -تقبدير الكثافبة -تقدير نسببة الحصب) والرمبل -االلياف

اسبتخدام الصبوت  -Consistencyقيا  خاصبية الب   -اللون

  مقيا  للقوام

 -قبوام العجبين -خواص القوام لبعض األغذية)قوام اللحبوم-7

قبوام الفوا ب  والخضبروات وعالقبة التر يبب  -قوام البدهون 

 الدقيق للمادة الغذائية بقوام 

√ 

1 

  2.041  

87.  

36.5

2    



 
 -لون األغذية : عوامل االحسا  باللون )عوامبل دبيعيبة -8

جية( عيبببوب ر يبببة عوامبببل سبببيكولو -عوامبببل فسبببيولوجية

 توصيف األلوان -األلوان

مبواد مانعبة  -مبواد ملونبة -المواد المضبافة )مبواد حافظبة -9

 مواد اضافة أخر  -محليات -لأل سدة

التقيبببيم البيولبببوجي القواعبببد المتعلقبببة بببباجراد التجبببارب -10

العوامببببل التبببب) تبببب ثر علبببب) درجببببة اسببببتجابة  -البيولوجيببببة

 تقدير البيولوج) للبروتينال -المعمل البيولوج) -الحيوانات

 فترات صالحية األغذية االشترادات العامة -11

االشترادات والمواصفات القياسية والتشريعات )اصدار 12-

 اللجان الفنية -المواصفات القياسية

 التشريعات الغذائية : القوانين الغذائية -13

 المشا ل الصحية لمصانع األغذية-14

 %85 توي األساسي للمقررلما تم تدريس  من المح % -

 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 )تذ ر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

العدد الكافي من أعضاد الهيةة المعاونة لتدريس 

 ، الجانب التطبيقي

 % 81.33           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

األنماد إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل)  -2

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

 زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس النظري   -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  اا -8

 السابق

 شراد مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

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

 األسباب (

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل) األنماد  -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب  افي بالكلية 

 وضع بنو  األسةلةألعضاد هيةة التدريس عل) 

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -2

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
المنزل.وذل  بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد  ل عام عل) أن يكون تخصص المعيد في 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل  ل عام

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراد مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

و الة الدراسات العليا ولجنة 

 شراد الكتب بالقسم

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب عل) األنماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس وو الة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي وو الة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

 أ.د/ سعيد مناع  ------محمد د/من) ابراهيمأ.                      اسم منسق المادة :

 

 2018/ 1/     28التوقيع :                                            التاريخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي

2017-2018  

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تقييم االغذية    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2018-2017الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 القسمتشكيل مجلس  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذين للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 297 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

  غائب    99.66   296ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا              18.24ممتاز      

 مقبول                    29.72جيد   

 -تدريس المقرر : – 2

 مراقبة وتقييم األغذية -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

الخواص العضوية والحسية لألغذية . نكهة بعض األغذية -2

 -نكهبة الجببن  -نكهبة األسبما   -نكهة اللحوم  -)نكهة الخبز 

العالقببة بببين  -نكهببة القهببوة  -نكهببة الشببا   -نكهببة الفوا بب  

 أنواع اخر  من المذاقات -التر يب الكيماوي والطعم

مر بببات النكهببة المسببتخدمة فبب) األغذيببة)مر بات النكهببة  -3

النكهات االصطناعية( النكهات الشبائعة االسبتخدام  -الطبيعية

ف) أغذية األدفال وتأثيرها عل) العوامل الحيوية والكيميائيبة 

 الحيوية .

 الرائحة:-4

القوام باستخدام األجهزة )جهاز قيبا  قبوام الفا هبة تقدير  -5

جهاز قيا  القوام بطريقة االختراق )جهباز  -بطريقة الضغط

جهباز  -جهباز اوتباوا لقيبا  القبوام -جهاز الثقبب -االختراق(

جهاز قيبا  درجبة  -جهاز قيا  القوام -قيا  درجة الطراوة

 التليف

قبدير الردوببة الطرق الكيمبو دبيعيبة لتقبدير قبوام الغذاد)ت-6

 -تقببدير خاصببية سببعة مسبب  المبباد -)المبباد( بالمببادة الغذائيببة

تقببدير نسبببة  -تقببدير المببواد الصببلبة غيببر الذائبببة فبب) الكحببول

قيبا   -تقبدير الكثافبة -تقدير نسببة الحصب) والرمبل -االلياف

اسبتخدام الصبوت  -Consistencyقيا  خاصبية الب   -اللون

  مقيا  للقوام

 -قبوام العجبين -األغذية)قوام اللحبومخواص القوام لبعض -7

قبوام الفوا ب  والخضبروات وعالقبة التر يبب  -قوام البدهون 

 الدقيق للمادة الغذائية بقوام 

 -لون األغذية : عوامل االحسا  باللون )عوامبل دبيعيبة -8

√ 

1 

  
39.25  

44.  

26.6

8    



 
عوامبببل سبببيكولوجية( عيبببوب ر يبببة  -عوامبببل فسبببيولوجية

 توصيف األلوان -األلوان

مبواد مانعبة  -مبواد ملونبة -واد حافظبةالمواد المضبافة )مب -9

 مواد اضافة أخر  -محليات -لأل سدة

التقيبببيم البيولبببوجي القواعبببد المتعلقبببة بببباجراد التجبببارب -10

العوامببببل التبببب) تبببب ثر علبببب) درجببببة اسببببتجابة  -البيولوجيببببة

 التقدير البيولوج) للبروتين -المعمل البيولوج) -الحيوانات

 ات العامةفترات صالحية األغذية االشتراد -11

االشترادات والمواصفات القياسية والتشريعات )اصدار 12-

 اللجان الفنية -المواصفات القياسية

 التشريعات الغذائية : القوانين الغذائية -13

 المشا ل الصحية لمصانع األغذية-14

 %85 لما تم تدريس  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 -

 فصليةدراسة حالة          أنشطة 

 األعمال الفصلية )تذ ر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

العدد الكافي من أعضاد الهيةة المعاونة لتدريس 

 ، الجانب التطبيقي

 % 84.96           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

األنماد إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل) -2

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل.-3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي-4

 زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس النظري  -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

التطااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات  -8

 السابق

 شراد مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

 األسباب (

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل) األنماد  -3

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب  افي بالكلية 

 التدريس عل) وضع بنو  األسةلةألعضاد هيةة 

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -4

المنزل.وذل  بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
تعيين معيد واحد  ل عام عل) أن يكون تخصص المعيد في 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل  ل عام

النظري  زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس -5

 بسبب محدودية األما ن وزيادة أعداد الطالب  ل عام 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراد مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

العليا ولجنة و الة الدراسات 

 شراد الكتب بالقسم

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب عل) األنماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس وو الة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي وو الة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

 أ.د/ سعيد مناع  ----محمد د/من) ابراهيمأ.                      اسم منسق المادة :

 

 2018/ 6/     24التوقيع :                                            التاريخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

2018-2019 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تقييم االغذية    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2019-2018الثالثة 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

 أستاذين للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

        100   148ناجح    

للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  % النسببببة المةويبببة -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا              18.92ممتاز      

 مقبول                    31.76جيد   

 -تدريس المقرر : – 2

 مراقبة وتقييم األغذية -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

األغذية الخواص العضوية والحسية لألغذية . نكهة بعض -2

 -نكهبة الجببن  -نكهبة األسبما   -نكهة اللحوم  -)نكهة الخبز 

العالقببة بببين  -نكهببة القهببوة  -نكهببة الشببا   -نكهببة الفوا بب  

 أنواع اخر  من المذاقات -التر يب الكيماوي والطعم

مر بببات النكهببة المسببتخدمة فبب) األغذيببة)مر بات النكهببة  -3

الشبائعة االسبتخدام النكهات االصطناعية( النكهات  -الطبيعية

ف) أغذية األدفال وتأثيرها عل) العوامل الحيوية والكيميائيبة 

 الحيوية .

 الرائحة:-4

تقدير القوام باستخدام األجهزة )جهاز قيبا  قبوام الفا هبة  -5

جهاز قيا  القوام بطريقة االختراق )جهباز  -بطريقة الضغط

جهباز  -جهباز اوتباوا لقيبا  القبوام -جهاز الثقبب -االختراق(

جهاز قيبا  درجبة  -جهاز قيا  القوام -قيا  درجة الطراوة

 التليف

الطرق الكيمبو دبيعيبة لتقبدير قبوام الغذاد)تقبدير الردوببة -6

 -تقببدير خاصببية سببعة مسبب  المبباد -)المبباد( بالمببادة الغذائيببة

تقببدير نسبببة  -تقببدير المببواد الصببلبة غيببر الذائبببة فبب) الكحببول

قيبا   -تقبدير الكثافبة -مبلتقدير نسببة الحصب) والر -االلياف

اسبتخدام الصبوت  -Consistencyقيا  خاصبية الب   -اللون

  مقيا  للقوام

 -قبوام العجبين -خواص القوام لبعض األغذية)قوام اللحبوم-7

قبوام الفوا ب  والخضبروات وعالقبة التر يبب  -قوام البدهون 

 الدقيق للمادة الغذائية بقوام 

√ 

 

  10.81 

. 

38.5

1   



 
 -لون )عوامبل دبيعيبةلون األغذية : عوامل االحسا  بال -8

عوامبببل سبببيكولوجية( عيبببوب ر يبببة  -عوامبببل فسبببيولوجية

 توصيف األلوان -األلوان

مبواد مانعبة  -مبواد ملونبة -المواد المضبافة )مبواد حافظبة -9

 مواد اضافة أخر  -محليات -لأل سدة

التقيبببيم البيولبببوجي القواعبببد المتعلقبببة بببباجراد التجبببارب -10

علبببب) درجببببة اسببببتجابة العوامببببل التبببب) تبببب ثر  -البيولوجيببببة

 التقدير البيولوج) للبروتين -المعمل البيولوج) -الحيوانات

 فترات صالحية األغذية االشترادات العامة -11

االشترادات والمواصفات القياسية والتشريعات )اصدار 12-

 اللجان الفنية -المواصفات القياسية

 التشريعات الغذائية : القوانين الغذائية -13

 الصحية لمصانع األغذيةالمشا ل -14

 %85 لما تم تدريس  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 )تذ ر( :       

 معارض فنية ألعمال الطالب

 نظري                       شفوي  دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

العدد الكافي من أعضاد الهيةة المعاونة لتدريس 

،  ذل  عدم وجود أما ن  افية الجانب التطبيقي

التطبيقي لتخزين األعمال الفنية الناتجة من الجانب 

 للطالب بالقسم.

 % 89.87           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل) األنماد -2

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل.-3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي-4

 زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس النظري  -5

 

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراد مراجع حديثة للمكتبة . -5

 التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس الجانب  -6

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

 األسباب (

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل) األنماد -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب  افي بالكلية ألعضاد 

 هيةة التدريس عل) وضع بنو  األسةلة

 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراد مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

و الة الدراسات العليا ولجنة 

 شراد الكتب بالقسم

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب عل) األنماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس وو الة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

مع بداية الخطة  زيادة عدد المعيدين 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي وو الة الكلية  قبل تدريس المقرر

 التعليم والطالبلشةون 

زيادة عدد المدرجات واألما ن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 سعيد مناع أ.د/ ----محمدد/من) ابراهيمأ.اسم منسق المادة : 

 

 التوقيع : 

  9/10/2019التاريخ  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 تقرير مقرر دراسي

2019-2020 

 

 جامعة / المنوفية

  لية / التربية النوعية

 قسم/  االقتصاد المنزلي

 -أساسية : معلومات –أ 

 تقييم االغذية    اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2019-2018الثالثة 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

 أستاذين للمادة وثالثة للتطبيقي عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 338 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 331 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %      عدد                %       عدد           نتيجة االمتحان  -

        100   331 ناجح   

النسبة المةوية % للناجحين دبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 53.77    جيد جدا              27.19     ازممت 

 مقبول                            جيد   

 -تدريس المقرر : – 2

 مراقبة وتقييم األغذية -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

الخواص العضوية والحسية لألغذية . نكهة بعض األغذية -2

 -نكهة الجبن  -نكهة األسما   -نكهة اللحوم  -)نكهة الخبز 

العالقة بين  -نكهة القهوة  -نكهة الشا   -نكهة الفوا   

 المذاقاتأنواع اخر  من  -التر يب الكيماوي والطعم

مر بات النكهة المستخدمة ف) األغذية)مر بات النكهة  -3

النكهات االصطناعية( النكهات الشائعة االستخدام  -الطبيعية

ف) أغذية األدفال وتأثيرها عل) العوامل الحيوية والكيميائية 

 الحيوية .

 الرائحة:-4

تقدير القوام باستخدام األجهزة )جهاز قيا  قوام الفا هة  -5

جهاز قيا  القوام بطريقة االختراق )جهاز  -يقة الضغطبطر

جهاز  -جهاز اوتاوا لقيا  القوام -جهاز الثقب -االختراق(

جهاز قيا  درجة  -جهاز قيا  القوام -قيا  درجة الطراوة

 التليف

الطرق الكيمو دبيعية لتقدير قوام الغذاد)تقدير الردوبة -6

 -تقدير خاصية سعة مس  الماد -)الماد( بالمادة الغذائية

تقدير نسبة  -تقدير المواد الصلبة غير الذائبة ف) الكحول

قيا   -تقدير الكثافة -تقدير نسبة الحص) والرمل -االلياف

√ 

 

16.3

111 

2.71 

. 

 



 
ام الصوت استخد -Consistencyقيا  خاصية ال   -اللون

  مقيا  للقوام

 -قوام العجين -خواص القوام لبعض األغذية)قوام اللحوم-7

قوام الفوا   والخضروات وعالقة التر يب  -قوام الدهون 

 الدقيق للمادة الغذائية بقوام 

 -لون األغذية : عوامل االحسا  باللون )عوامل دبيعية -8

عوامل سيكولوجية( عيوب ر ية  -عوامل فسيولوجية

 توصيف األلوان -أللوانا

مواد مانعة  -مواد ملونة -المواد المضافة )مواد حافظة -9

 مواد اضافة أخر  -محليات -لأل سدة

التقييم البيولوجي القواعد المتعلقة باجراد التجارب -10

العوامل الت) ت ثر عل) درجة استجابة  -البيولوجية

 للبروتينالتقدير البيولوج)  -المعمل البيولوج) -الحيوانات

 فترات صالحية األغذية االشترادات العامة -11

االشترادات والمواصفات القياسية والتشريعات )اصدار 12-

 اللجان الفنية -المواصفات القياسية

 التشريعات الغذائية : القوانين الغذائية -13

 المشا ل الصحية لمصانع األغذية-14

 %95 ررلما تم تدريس  من المحتوي األساسي للمق % -

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

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

 تدريب عملي           محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      

     األعمال الفصلية )تذ ر( :   

 معارض فنية ألعمال الطالب

 شفوي           نظري              دريقة 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 -

لتخزين األعمال الفنية الناتجة من  عدم وجود أما ن  افية  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الجانب التطبيقي للطالب بالقسم.

 عدم وجود أجهزة خاصة بالمادة لتدريب الطلب  عليها.

 %            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

عل) األنماد إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب -2

 المختلفة للتقويم.

   .زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس النظري-5

 

 ال ينطبق مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 .شراد مراجع حديثة للمكتبة 

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي

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

) 

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب الطالب عل) األنماد -1

بسبب عدم وجود تدريب  افي بالكلية ألعضاد  المختلفة للتقويم.

 هيةة التدريس عل) وضع بنو  األسةلة.

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  التطوير توصيف مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراد مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

و الة الدراسات العليا ولجنة 

 شراد الكتب بالقسم

إعداد بن  أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب عل) األنماد المختلفة للتقويم.

هيةة التدريس القائم عضو  قبل تدريس المقرر

وو الة الكلية لشةون  بالتدريس

 التعليم والطالب 

مع بداية الخطة  زيادة عدد المعيدين 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي وو الة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألما ن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 أ.د/ سعيد مناع جاد الربرئيس القسم                 ---اسم منسق المادة : أ.د /من) ابراهيم محمد 

 

 2020/    12 /   6التوقيع :                                  

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 م 2102 – 2102( للعبم الجبهعي  2جنفيذ الوالبس ) جقزيز هقزر 

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -ة :هعلوهبت أسبسي –أ 

 ( 2ذُفيذ انًالتض ) اطى انًقزر 1

 اقرصاد يُشني انرخصص 2

 انثانثح   انفزقح / انًظرىي 3

 ( ػًهي 4( َظزي + ) 2)  ػذد انىحذاخ / انظاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يجهض انقظى انُظاو انًرثغ الخريار نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيز يرىفز      يرىفز      َظاو انًزاجؼح انخارجيح ناليرحاٌ 6
 1 ػذد انقائًيٍ تانرذريض 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 141 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقزر -

 147 ػذد انطالب انذيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

 8.61      1راطة        33.32     147َاجح    

انُظببثح انًيىيببح % نهُببباجحيٍ تثقببا نهرقبببذيزاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 %33.43%       جيذ جذا     52.83يًراس      

 %2.78%        يقثىل    12.16جيذ        

 %8.17ظؼيف  

 %8ظؼيف جذا   

 % 8راطة الئحح 

 

 

 -جذريس الوقزر : – 2

ػذد  انًىظىع انًىظىػاخ انري ذى ذذريظها -

 انظاػاخ

 األطثىع 

يفهببببببببىو انًالتببببببببض انًُشنيببببببببح  -1
 وأًَاتها 

ذطثيقي : أخذ قياطباخ انجظبى ورطبى 

 انكىرطاج 

6 1 

يفهىو انثاذزوٌ األطاطبي وتبز  -2
 انحصىل ػهيه  

ذطثيقببي : رطببى انثبباذزوٌ األطاطبببي 
 انشخصي انكايم نهظيذاخ

 

6 2 

األدواخ انًظببببرخذيح فببببي رطببببى -3
 انثاذزوٌ 

حبباالخ أرثببز حجببى ورطببى  طثيقببي :ذ
 تاذزوٌ انكى

6 3 

تبببببز  رطبببببى انثببببباذزوٌ أدواخ  -4
 انرفصيم وانخياتح

6 4 



 
ذطثيقبببي : رطبببى وذشبببزيح  تببباذزوٌ 

 انثُطهىٌ 

أَببىاع انقًشببح انًظببرخذيح نرُفيببذ  -5
 انًالتض انًُشنيح

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح 

6 5 

يح ذحذيذ ػذد األيرار انالسيبح ريف -6
 نرُفيذ يىديم يالتض يُشنيح

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح

 

6 6 

اػذاد انقًاع نهرفصبيم وانحياربح  -7
 واخرثار يُرصف انفصم انذراطي 

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح

6 7 

وظبببببغ انثببببباذزوٌ ػهبببببي تبببببز  -1
 انقًاع 

ذطثيقبببببي : رطبببببى يىديبببببم تيجايبببببا 
حزيًببببي وانثُطهببببىٌ وذُفيببببذها فببببي 

 صىرج ػيُح واخريار انًشزوع

 

6 1 

ريفيح أخذ ػالياخ انح ذطثيقبي :  -3
رطببى وذشببزيح تبباذزوٌ تؼببط أَببىاع 
األربببببىال انًظبببببرخذيح فبببببي ذُفيببببببذ 
انًالتبببض انًُشنيبببح ورطبببى تببباذزوٌ 

اطبثح انًشزوع وذحذيبذ انخايباخ انًُ
 نه  

6 3 

انغبببببزس انًظبببببرخذيح نحياربببببح  -18
 انًالتض انًُشنيح 

ذطثيقببببي : يراتؼببببح رطببببى وذشببببزيح 
تببببباذزوٌ تؼبببببط أَبببببىاع األربببببىال 
انًظبببببرخذيح فبببببي ذُفيبببببذ انًالتبببببض 

 انًُشنيح وتذايح ذُفيذ انًشزوع

6 18 

أَببببىاع انحياربببباخ انًظببببرخذيح  -11
 نحيارح انًالتض انًُشنيح 

ظرخذيح رطى تؼط أَىاع األرًاو انً
نرُفيببببببذ انًالتببببببض ويراتؼببببببح ذُفيببببببذ 

 انًشزوع

6 11 

فرحببببباخ انبببببزدا: األطاطبببببيح :  -12
 فرحاخ انزأص واألرًاو 

 ذطثيقي : يراتؼح ذُفيذ انًشزوع 

6 12 

 فرحاخ انزدا: انًظاػذج  -13

 انًزداخ وانؼزاوي 

ذطثيقي : االَرها: يٍ ذُفيذ انًشزوع 
 وذقييًه 

6 13 

ا: انًظباػذج يراتؼح فرحاخ انزد -14
:انجيبببىب ووطبببائم ذثثيبببد انفرحببباخ 

6 14 



 
 وانثُظاخ 

 ذطثيقي : يزاجؼح يا ذى دراطره 

 

 %188 % نًا ذى ذذريظه يٍ انًحرىي األطاطي نهًقزر -

 15< يذي انرشاو انقائًيٍ تانرذريض تًحرىي انًقزر  -

 15<                        14-68       68> يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىظىػاخ انًقزر -

 يحاظزاخ َظزيح           ذذرية ػًهي أطانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دراطح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذذرز( :          

 -يؼارض فُيح ألػًال انطالب -ػيُاخ أطثىػيح 

 يشاريغ 

 َظزي                    شفىي  تزيقح ذقىيى انطالب -

 ًال فصهيح             ػًهيأػ

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انًزاجغ انؼهًيح -

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انىطائم انًؼيُح-

 يحذودج    غيز يرىافزج يرىافزج      يرىافزج تذرجح  انًظرهشياخ وانخاياخ -

 1 -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 ػذو وجىد يؼًم يالتض يجهش  -1

 قهح ػذد انًاريُاخ انًرىفزج تانكهيح -2

 ذهانك انًاريُاخ انًىجىدج تانكهيح  -3

 رثزج ػذد انًاريُاخ انًؼطهح   -3

 %  84.78           -نحيجة جقوين الطالة للوقزر: -5

 ذجهيش يؼايم خاصح نهًالتض   -1 -الوقزر : هقحزحبت جحسين -6

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -2

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -3

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح  -4

 ذىفيز يزاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح  -5

 

 ال يُطثق )إٌ وجذخ (هالحظبت الوزاجعين الخبرجيين  -2

هب جمن جنفيمذم همن هقحزحمبت الحطمويز عمي العمبم  -2

 السببق

 ز ذىفيز يزاجغ حذيثح تًكرثح انكهيحذىفي -1

)يببا هبببي و هممب لممن يممحن جنفيمممذم هممن هقحزحممبت  -9

 األطثاب (

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -1

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -2

✔
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✔
√ 
✔
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 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح   -3

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 عن الحنفيذالوسئول  جوقيث الحطويز  جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز 

ذحظيٍ إيكاَياخ 

 انرذريض 

   

يغ تذايح انؼاو  شزا: يزاجغ حذيثح نهًكرثح 

 انذراطي

ورانح انذراطاخ انؼهيا ونجُح 

 شزا: انكرة تانقظى

انقظى انؼهًي وورانح انكهيح نشيىٌ  قثم ذذريض انًقزر

 انرؼهيى وانطالب

نًظرقثهيح في انخطح ا ذجهيش يؼايم خاصح نهًالتض   -1 ذحظيٍ انًزافق 

 نهكهيح 

ػًيذ انكهيح وورانح انكهيح نشيىٌ 

 انرؼهيى وانطالب

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -2

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -3

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح 

 اطى يُظق انًادج : د / حُاٌ انًصزي  

 انرىقيغ :                                            

 

 24/6/2811جهض انقظى تراريخ:ذى اإلػرًاد تً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م 2109 – 2102( للعبم الجبهعي  2جنفيذ الوالبس ) جقزيز هقزر 

 

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ( 2ذُفيذ انًالتض ) اطى انًقزر 1

 اقرصاد يُشني انرخصص 2

 انثانثح   انفزقح / انًظرىي 3

 ( ػًهي 4( َظزي + ) 2)  / انظاػاخ انًؼرًذج ػذد انىحذاخ 4

 ذشكيم يجهض انقظى انُظاو انًرثغ الخريار نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيز يرىفز      يرىفز      َظاو انًزاجؼح انخارجيح ناليرحاٌ 6
 1 ػذد انقائًيٍ تانرذريض 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 381 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقزر -

 388 ػذد انطالب انذيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

        8.33        1راطة        33.6     233َاجح    

انُظببثح انًيىيببح % نهُببباجحيٍ تثقببا نهرقبببذيزاخ  -

 ٍ ػهيهاانحاصهي

 %31.67%          جيذ جذا     6.67يًراس      

 %23.33%        يقثىل    37.66جيذ        

 %8.33ظؼيف  

 %8ظؼيف جذا   

 % 8راطة الئحح 

 

 

 -جذريس الوقزر : – 2

ػذد  انًىظىع انًىظىػاخ انري ذى ذذريظها -

 انظاػاخ

 األطثىع 

يفهببببببببىو انًالتببببببببض انًُشنيببببببببح  -1
 وأًَاتها 

ثيقي : أخذ قياطباخ انجظبى ورطبى ذط

 انكىرطاج 

6 1 

يفهىو انثاذزوٌ األطاطبي وتبز  -2
 انحصىل ػهيه  

ذطثيقببي : رطببى انثبباذزوٌ األطاطبببي 
 انشخصي انكايم نهظيذاخ

 

6 2 

األدواخ انًظببببرخذيح فببببي رطببببى -3
 انثاذزوٌ 

حبباالخ أرثببز حجببى ورطببى  ذطثيقببي :
 تاذزوٌ انكى

6 3 

خ تبببببز  رطبببببى انثببببباذزوٌ أدوا -4
 انرفصيم وانخياتح

6 4 



 
ذطثيقبببي : رطبببى وذشبببزيح  تببباذزوٌ 

 انثُطهىٌ 

أَببىاع انقًشببح انًظببرخذيح نرُفيببذ  -5
 انًالتض انًُشنيح

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح 

6 5 

ريفيح ذحذيذ ػذد األيرار انالسيبح  -6
 نرُفيذ يىديم يالتض يُشنيح

ديببم قًصبباٌ َببىو ذطثيقببي : رطببى يى
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح

 

6 6 

اػذاد انقًاع نهرفصبيم وانحياربح  -7
 واخرثار يُرصف انفصم انذراطي 

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح

6 7 

تبببببز  وظبببببغ انثببببباذزوٌ ػهبببببي -1
 انقًاع 

ذطثيقبببببي : رطبببببى يىديبببببم تيجايبببببا 
فيببببذها فببببي حزيًببببي وانثُطهببببىٌ وذُ

 صىرج ػيُح واخريار انًشزوع

 

6 1 

ريفيح أخذ ػالياخ انح ذطثيقبي :  -3
رطببى وذشببزيح تبباذزوٌ تؼببط أَببىاع 
األربببببىال انًظبببببرخذيح فبببببي ذُفيببببببذ 
انًالتبببض انًُشنيبببح ورطبببى تببباذزوٌ 
انًشزوع وذحذيبذ انخايباخ انًُاطبثح 

 نه  

6 3 

انغبببببزس انًظبببببرخذيح نحياربببببح  -18
 انًالتض انًُشنيح 

يراتؼببببح رطببببى وذشببببزيح ذطثيقببببي : 
تببببباذزوٌ تؼبببببط أَبببببىاع األربببببىال 
انًظبببببرخذيح فبببببي ذُفيبببببذ انًالتبببببض 

 انًُشنيح وتذايح ذُفيذ انًشزوع

6 18 

أَببببىاع انحياربببباخ انًظببببرخذيح  -11
 نحيارح انًالتض انًُشنيح 

رطى تؼط أَىاع األرًاو انًظرخذيح 
نرُفيببببببذ انًالتببببببض ويراتؼببببببح ذُفيببببببذ 

 انًشزوع

6 11 

طاطبببببيح : فرحببببباخ انبببببزدا: األ -12
 فرحاخ انزأص واألرًاو 

 ذطثيقي : يراتؼح ذُفيذ انًشزوع 

6 12 

 فرحاخ انزدا: انًظاػذج  -13

 انًزداخ وانؼزاوي 

ذطثيقي : االَرها: يٍ ذُفيذ انًشزوع 
 وذقييًه 

6 13 

يراتؼح فرحاخ انزدا: انًظباػذج  -14
:انجيبببىب ووطبببائم ذثثيبببد انفرحببباخ 

6 14 



 
 وانثُظاخ 

 ذى دراطره ذطثيقي : يزاجؼح يا 

 

 %188 % نًا ذى ذذريظه يٍ انًحرىي األطاطي نهًقزر -

 15< يذي انرشاو انقائًيٍ تانرذريض تًحرىي انًقزر  -

 15<                        14-68       68> يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىظىػاخ انًقزر -

 رية ػًهييحاظزاخ َظزيح           ذذ أطانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دراطح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذذرز( :          

 -يؼارض فُيح ألػًال انطالب -ػيُاخ أطثىػيح 

 يشاريغ 

 َظزي                    شفىي  تزيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انؼهًيح انًزاجغ -

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انىطائم انًؼيُح-

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انًظرهشياخ وانخاياخ -

 1 -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 يالتض يجهش ػذو وجىد يؼًم  -1

 قهح ػذد انًاريُاخ انًرىفزج تانكهيح -2

 ذهانك انًاريُاخ انًىجىدج تانكهيح  -3

 رثزج ػذد انًاريُاخ انًؼطهح   -3

 %  16.31   -نحيجة جقوين الطالة للوقزر: -5

 ذجهيش يؼايم خاصح نهًالتض   -1 -هقحزحبت جحسين الوقزر : -6

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -2

 نًاريُاخ سيادج ػذد ا -3

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح  -4

 ذىفيز يزاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح  -5

 

 ال يُطثق )إٌ وجذخ (هالحظبت الوزاجعين الخبرجيين  -2

هب جمن جنفيمذم همن هقحزحمبت الحطمويز عمي العمبم  -2

 السببق

 ذىفيز يزاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح -1

)يببا هبببي و هممب لممن يممحن جنفيمممذم هممن هقحزحممبت  -9

 األطثاب (

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -1

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -2

✔
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✔
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✔
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✔
√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع
ا
ر 

ض
 
ف
ن

ية 
أل
ع
ما
ل 
ا
ل

ط
ال
ب
- 
م
ع
ا
ر 

ض
 

✔

√ 

✔

√ 
✔

√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح   -3

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الحنفيذ جوقيث الحطويز  جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز 

ذحظيٍ إيكاَياخ 

 انرذريض 

   

يغ تذايح انؼاو  شزا: يزاجغ حذيثح نهًكرثح 

 اطيانذر

ورانح انذراطاخ انؼهيا ونجُح 

 شزا: انكرة تانقظى

انقظى انؼهًي وورانح انكهيح نشيىٌ  قثم ذذريض انًقزر

 انرؼهيى وانطالب

في انخطح انًظرقثهيح  ذجهيش يؼايم خاصح نهًالتض   -4 ذحظيٍ انًزافق 

 نهكهيح 

ػًيذ انكهيح وورانح انكهيح نشيىٌ 

 انرؼهيى وانطالب

 ح نهًاريُاخ اجزا: صياَح دوري -5

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -6

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح 

 اطى يُظق انًادج : د / حُاٌ انًصزي  

 :انرىقيغ 

 3/18/2813ذى اإلػرًاد تًجهض انقظى تراريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م 2121 – 2109( للعبم الجبهعي  2جقزيز هقزر جنفيذ الوالبس ) 

 

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -علوهبت أسبسية :ه –أ 

 ( 2ذُفيذ انًالتض ) اطى انًقزر 1

 اقرصاد يُشني انرخصص 2

 انثانثح   انفزقح / انًظرىي 3

 ( ػًهي 4( َظزي + ) 2)  ػذد انىحذاخ / انظاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يجهض انقظى انُظاو انًرثغ الخريار نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيز يرىفز              ىفز  ير  َظاو انًزاجؼح انخارجيح ناليرحاٌ 6
 1 ػذد انقائًيٍ تانرذريض 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 337 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقزر -

 332 ػذد انطالب انذيٍ أدوا االيرحاٌ  -

      %              ػذد         %                 ػذد                 َريجح االيرحاٌ  -

        8.33        5راطة           33.6            331      َاجح  

انُظببثح انًيىيببح % نهُببباجحيٍ تثقببا نهرقبببذيزاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

ال ذىجببذ ذقببذيزاخ نهببذا انؼبباو حيببس ربباٌ انرقيببيى ػثببارج ػببٍ أتحبباز  

 ونيض اخرثار 

 

 -جذريس الوقزر : – 2

ػذد  انًىظىع انًىظىػاخ انري ذى ذذريظها -

 انظاػاخ

 األطثىع 

يفهببببببببىو انًالتببببببببض انًُشنيببببببببح  -1
 وأًَاتها 

ذطثيقي : أخذ قياطباخ انجظبى ورطبى 

 انكىرطاج 

6 1 

يفهىو انثاذزوٌ األطاطبي وتبز  -2
 انحصىل ػهيه  

ذطثيقببي : رطببى انثبباذزوٌ األطاطبببي 
 انشخصي انكايم نهظيذاخ

 

6 2 

األدواخ انًظببببرخذيح فببببي رطببببى -3
 انثاذزوٌ 

حبباالخ أرثببز حجببى ورطببى  طثيقببي :ذ
 تاذزوٌ انكى

6 3 

تبببببز  رطبببببى انثببببباذزوٌ أدواخ  -4
 انرفصيم وانخياتح

ذطثيقبببي : رطبببى وذشبببزيح  تببباذزوٌ 
 انثُطهىٌ 

6 4 



 
أَببىاع انقًشببح انًظببرخذيح نرُفيببذ  -5

 انًالتض انًُشنيح

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح 

6 5 

يح ذحذيذ ػذد األيرار انالسيبح ريف -6
 نرُفيذ يىديم يالتض يُشنيح

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح

 

6 6 

اػذاد انقًاع نهرفصبيم وانحياربح  -7
 واخرثار يُرصف انفصم انذراطي 

ذطثيقببي : رطببى يىديببم قًصبباٌ َببىو 
 وذشزيحها وذُفيذها في صىرج ػيُح

6 7 

وظبببببغ انثببببباذزوٌ ػهبببببي تبببببز  -1
 انقًاع 

ذطثيقبببببي : رطبببببى يىديبببببم تيجايبببببا 
حزيًببببي وانثُطهببببىٌ وذُفيببببذها فببببي 

 صىرج ػيُح واخريار انًشزوع

 

6 1 

ريفيح أخذ ػالياخ انح ذطثيقبي :  -3
رطببى وذشببزيح تبباذزوٌ تؼببط أَببىاع 
األربببببىال انًظبببببرخذيح فبببببي ذُفيببببببذ 
انًالتبببض انًُشنيبببح ورطبببى تببباذزوٌ 

اطبثح انًشزوع وذحذيبذ انخايباخ انًُ
 نه  

6 3 

انغبببببزس انًظبببببرخذيح نحياربببببح  -18
 انًالتض انًُشنيح 

ذطثيقببببي : يراتؼببببح رطببببى وذشببببزيح 
تببببباذزوٌ تؼبببببط أَبببببىاع األربببببىال 
انًظبببببرخذيح فبببببي ذُفيبببببذ انًالتبببببض 

 انًُشنيح وتذايح ذُفيذ انًشزوع

6 18 

أَببببىاع انحياربببباخ انًظببببرخذيح  -11
 نحيارح انًالتض انًُشنيح 

ظرخذيح رطى تؼط أَىاع األرًاو انً
نرُفيببببببذ انًالتببببببض ويراتؼببببببح ذُفيببببببذ 

 انًشزوع

6 11 

فرحببببباخ انبببببزدا: األطاطبببببيح :  -12
 فرحاخ انزأص واألرًاو 

 ذطثيقي : يراتؼح ذُفيذ انًشزوع 

6 12 

 فرحاخ انزدا: انًظاػذج  -13

 انًزداخ وانؼزاوي 

ذطثيقي : االَرها: يٍ ذُفيذ انًشزوع 
 وذقييًه 

6 13 

ا: انًظباػذج يراتؼح فرحاخ انزد -14
:انجيبببىب ووطبببائم ذثثيبببد انفرحببباخ 

 وانثُظاخ 

 ذطثيقي : يزاجؼح يا ذى دراطره 

6 14 



 
 

 %188 % نًا ذى ذذريظه يٍ انًحرىي األطاطي نهًقزر -

 15< يذي انرشاو انقائًيٍ تانرذريض تًحرىي انًقزر  -

 15<                        14-68       68> يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىظىػاخ انًقزر -

 يحاظزاخ َظزيح           ذذرية ػًهي أطانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دراطح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذذرز( :          

 -يؼارض فُيح ألػًال انطالب -ػيُاخ أطثىػيح 

 يشاريغ 

 أتحاز ذؼهيًيح   تزيقح ذقىيى انطالب -

 -حة للحذريس :اإلهكبنبت الوحب -3

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انًزاجغ انؼهًيح -

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انىطائم انًؼيُح-

 يرىافزج      يرىافزج تذرجح يحذودج    غيز يرىافزج  انًظرهشياخ وانخاياخ -

 1 -   -ة:قيود إدارية وجنظيوي -4

 ػذو وجىد يؼًم يالتض يجهش  -1

 قهح ػذد انًاريُاخ انًرىفزج تانكهيح -2

 ذهانك انًاريُاخ انًىجىدج تانكهيح  -3

 رثزج ػذد انًاريُاخ انًؼطهح   -3

 %  16.31   -نحيجة جقوين الطالة للوقزر: -5

 ذجهيش يؼايم خاصح نهًالتض   -1 -هقحزحبت جحسين الوقزر : -6

 ح نهًاريُاخ اجزا: صياَح دوري -2

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -3

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح  -4

 ذىفيز يزاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح  -5

 

 ال يُطثق )إٌ وجذخ (هالحظبت الوزاجعين الخبرجيين  -2

هب جمن جنفيمذم همن هقحزحمبت الحطمويز عمي العمبم  -2

 السببق

 ذىفيز يزاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح -2

)يببا هبببي و حزحممبت هممب لممن يممحن جنفيمممذم هممن هق -9

 األطثاب (

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -1

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -2

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح   -3

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الحنفيذ جوقيث الحطويز  جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز 

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 
✔
√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

√ 
✔

√
✔ 



 
ذحظيٍ إيكاَياخ 

 انرذريض 

   

يغ تذايح انؼاو  رثح شزا: يزاجغ حذيثح نهًك

 انذراطي

ورانح انذراطاخ انؼهيا ونجُح 

 شزا: انكرة تانقظى

انقظى انؼهًي وورانح انكهيح نشيىٌ  قثم ذذريض انًقزر

 انرؼهيى وانطالب

في انخطح انًظرقثهيح  ذجهيش يؼايم خاصح نهًالتض   -1 ذحظيٍ انًزافق 

 نهكهيح 

ػًيذ انكهيح وورانح انكهيح نشيىٌ 

 نطالبانرؼهيى وا

 اجزا: صياَح دوريح نهًاريُاخ  -2

 سيادج ػذد انًاريُاخ  -3

 شزا: ياريُاخ حيارح حذيثح 

 اطى يُظق انًادج : د / حُاٌ انًصزي  

 انرىقيغ :                                            

 6/02/2121 ذى اإلػرًاد تًجهض انقظى تراريخ:

 

 

 



 
 



 

 (2017 – 2016) فرقة ثالثة إقنصاد منزليتقرير مقرر فسيولوجي إنسان 

 -معلومات أساسية : –أ 

 فسيولوجي إنسان  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 رغير متوف نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذان للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %100نسبة             114ناجح: عدد    نتيجة االمتحان  -

         0راسب: عدد صفر        نسبة% 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
  : 32.17   نسبة                  37       عدد          إمتياز % 

  : ً38.26   نسبة                   44         عدد       جيدجدا%   

  : 20.00    نسبة                  23         عدد            جيد% 

  :  8.70    نسبة                  10         عدد        مقبول%  

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن فسيولوجيا اإلنسان. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  األنسجة والخاليا. -2

 الجهاز الهضمي والهضم فى الفم.      -3

 دراسة أعضاء القناة الهضمية وآلياتها. -4

 دراسة ملحقات القناة الهضمية آالياتها.    -5

 هضم وامتصاص الغذاء. -6

 الجهاز الدوري )القلب(. -7

 مكونات الدم. -8

 الدورة الدموية )الصغرى، الكبرى وهبوط القلب(. -9



 

 فصائل الدم. –تجلط الدم واألمراض التي ال يتجلط فيها الدم  -10

 الكلية والجهاز البولي. -11

 تكوين البول.   -12

 الجهاز الغدد الصماء وآليتها. -13

 تابع الغدد الصماء. -14

 %100 ساسي للمقررلما تم تدريسه من المحتوي األ % -

 85 < مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

  التعاونيإستراتيجية التعلم 

 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 العلميةالمراجع  -

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة المستلزمات والخامات -



 

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

 التطبيقي.

 والخامات إلتمام الجانب التطبيقي.عدم توافر األدوات  -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %95.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -4

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

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -6

 ال ينطبق المراجعين الخارجيين )إن وجدت (مالحظات  -7

مااا تم تنفيااذ  من مقترحااات التطوير في العااام  -8

 السابق

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -1

ماااا لم يتم تنفياااذ  من مقترحاااات )ماااا هي و  -9

 األسباب (

 عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئةإعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب  -1

 التدريس على وضع بنوك األسئلة.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة. وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها  -2

 لتبادل كل عام.تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة با

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام.  -3

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط المختلفة 

 للتقويم.

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالب  قبل تدريس المقرر



 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالب قبل تدريس المقرر

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

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

 م2018/  1/    28التاريخ :                                              التوقيع : 

 رئيس القسم: أ.د. سعيد مناع جادالرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2018 – 2017)تقرير مقرر فسيولوجي إنسان فرقة ثالثة إقنصاد منزلي 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 فسيولوجي إنسان  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذان للجانب النظري عدد القائمين بالتدريس 7

 -متخصصة :معلومات  –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب    74.88   286ناجح    

للناجحين طبقا للتقديرات النساااااابة المئوية %  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     2.88ممتاز      

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن فسيولوجيا اإلنسان. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  األنسجة والخاليا. -2

 الجهاز الهضمي والهضم فى الفم.      -3

 دراسة أعضاء القناة الهضمية وآلياتها. -4

 دراسة ملحقات القناة الهضمية آالياتها.    -5

65 

 12.3  54.19 

17.02 

5.5 



 

 هضم وامتصاص الغذاء. -6

 الجهاز الدوري )القلب(. -7

 مكونات الدم. -8

 الدورة الدموية )الصغرى، الكبرى وهبوط القلب(. -9

 م.فصائل الد –تجلط الدم واألمراض التي ال يتجلط فيها الدم  -10

 الكلية والجهاز البولي. -11

 تكوين البول.   -12

 الجهاز الغدد الصماء وآليتها. -13

 تابع الغدد الصماء. -14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 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 المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة المستلزمات والخامات -



 

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

 التطبيقي.

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %95.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -8

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -10

 عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية. -11

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -12

 ال ينطبق مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ن مقترحااات التطوير في العااام مااا تم تنفيااذ  م -8

 السابق

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -2

ماااا لم يتم تنفياااذ  من مقترحاااات )ماااا هي و  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة  -5

 األسئلة. التدريس على وضع بنوك

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة. وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها  -6

 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 األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام.  -7

 عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية. -8

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط المختلفة 

 للتقويم.

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالب  قبل تدريس المقرر



 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

 القسم العلمي ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالب المقررقبل تدريس 

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

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

 م2018/  6/    24التوقيع :                                            التاريخ :   

 رئيس القسم: أ.د. سعيد مناع جادالرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2019 – 2018)تقرير مقرر فسيولوجي إنسان فرقة ثالثة إقنصاد منزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 فسيولوجي إنسان  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر           نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة للجانب النظري وأربعة للجانب التطبيقيأستاذ واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب    74.88   286    ناجح

النساااااابة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     2.88ممتاز      

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن فسيولوجيا اإلنسان. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  األنسجة والخاليا. -2

 الجهاز الهضمي والهضم فى الفم.      -3

 دراسة أعضاء القناة الهضمية وآلياتها. -4

 دراسة ملحقات القناة الهضمية آالياتها.    -5

 هضم وامتصاص الغذاء. -6

 الجهاز الدوري )القلب(. -7

65 

 12.3  54.19 

17.02 

5.5 



 

 مكونات الدم. -8

 الدورة الدموية )الصغرى، الكبرى وهبوط القلب(. -9

 فصائل الدم. –تجلط الدم واألمراض التي ال يتجلط فيها الدم  -10

 الكلية والجهاز البولي. -11

 تكوين البول.   -12

 الجهاز الغدد الصماء وآليتها. -13

 تابع الغدد الصماء. -14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 .إستراتيجية حل المشكالت 

      .إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 لمناقشة وحلقات البحثإستراتيجية ا 

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 

 لعب األدوار . 

 العروض التعليمية 

 نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة المستلزمات والخامات -



 

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

 التطبيقي.

 التطبيقي.عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب  -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

 %            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -13 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -14

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -16

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

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -18

 ال ينطبق ن )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيي -7

مااا تم تنفيااذ  من مقترحااات التطوير في العااام  -8

 السابق

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -3

ماااا لم يتم تنفياااذ  من مقترحاااات )ماااا هي و  -9

 األسباب (

اء هيئة بالكلية ألعضإعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي  -9

 التدريس على وضع بنوك األسئلة.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة. وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم  -10

 بها تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام.

 عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام.  زيادة -11

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط المختلفة 

 للتقويم.

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالب  قبل تدريس المقرر



 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

 العلمي ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالبالقسم  قبل تدريس المقرر

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 اسم منسق المادة : د. فردوس عبد المنعم عبد الهادي

 م2019/  10/    9التوقيع :                                            التاريخ :   

 رئيس القسم: أ.د. سعيد مناع جادالرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2020 – 2019)تقرير مقرر فسيولوجي إنسان فرقة ثالثة إقنصاد منزلي 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 فسيولوجي إنسان  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للجانب النظري وخمسة للجانب التطبيقيأستاذان للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 338 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 331 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب    99.7   330ناجح    

النساااااابة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     22.66ممتاز      

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن فسيولوجيا اإلنسان. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  والخاليا.األنسجة  -2

 الجهاز الهضمي والهضم فى الفم.      -3

 دراسة أعضاء القناة الهضمية وآلياتها. -4

 دراسة ملحقات القناة الهضمية آالياتها.    -5

 هضم وامتصاص الغذاء. -6

1 

 27.5  9.66 

0.3 

39.8

8 



 

 الجهاز الدوري )القلب(. -7

 مكونات الدم. -8

 الدورة الدموية )الصغرى، الكبرى وهبوط القلب(. -9

 فصائل الدم. –لدم واألمراض التي ال يتجلط فيها الدم تجلط ا -10

 الكلية والجهاز البولي. -11

 تكوين البول.   -12

 الجهاز الغدد الصماء وآليتها. -13

 تابع الغدد الصماء. -14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 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 المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة المستلزمات والخامات -



 

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

 الجانب التطبيقي.

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

 لممارسة الجانب التطبيقي.عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل  -

 %            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -19 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -20

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -22

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

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -24

 ال ينطبق مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ن مقترحااات التطوير في العااام مااا تم تنفيااذ  م -8

 السابق

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -4

ماااا لم يتم تنفياااذ  من مقترحاااات )ماااا هي و  -9

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية  -13

 األسئلة. ألعضاء هيئة التدريس على وضع بنوك

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم األطعمة. وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم  -14

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

 عام.

نظري والعملي بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس ال -15

 عام. 

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم



 

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب    

الطالب على األنماط المختلفة 

 للتقويم.

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالب  قبل تدريس المقرر

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

 العلمي ووكالة الكلية لشئون التعليم والطالبالقسم  قبل تدريس المقرر

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 اسم منسق المادة : أ.د. عزة زهير،  د. فردوس عبد المنعم عبد الهادي

 12/2020/  6التوقيع :                                            التاريخ :    

 رئيس القسم: أ.د. سعيد مناع جادالرب

 

 



 

 طببعت الوالبس والنسيجلوبدة  حقرير هقرر دراسي

 7102/7102لعبم 

 

 

 قسن: االقخصبد الونزلي

 -هعلوهبث أسبسيت : –أ 

 طببعت الوالبس والنسيج اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 اىثاىثح اىفشقح / اىَستًي 3

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

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخاىْظ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      ّظاً اىَشاجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُ 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 115 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 114 اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ عذد  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة   99313   114ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا    0778ٍَتاص      

 ًهجٍذ                    ٍقث 

 -حذريس الوقرر : – 7

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %188 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

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

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

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -ث الوخبحت للخذريس :اإلهكبنب -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

√ 

 صفر

53.53 85.32 

√ 
√ 

√ 

 صفر

53.53 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 

ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -وحنظيويت:قيود إداريت  -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقس7ٌ

 %79.64            -نخيجت حقوين الطالة للوقرر: -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -1 -هقخرحبث ححسين الوقرر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -2

 اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -3

7 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

 اىْظشي   صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس -5

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -6

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (هالحظبث الوراجعين الخبرجيين  -2

هااب حاان حن ياامق هاان هقخرحاابث الخطااوير  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -1

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -7

)ٍبببا وبببً ي هاااب لااان ياااخن حن يااامق هااان هقخرحااابث  -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -1

اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -2

اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ يرىل تسثة اىخطح 

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 

الستخذاٍىا فً تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب  -4

ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ 

 اىَخصصح ىيقسٌ تاىنيٍح

 -خطت الخطوير للوقرر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير هجبالث الخطوير 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 ساسًاىذ

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة 

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 ْسٍجتخصص اىَالتس ياى

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب



 

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 

 اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

فً اىخطح اىَستقثيٍح 

 ىينيٍح 

 عٍَذ اىنيٍح 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش أ7ً7اسٌ ٍْسق اىَادج :

                              اىتًقٍع :              

 28107ً/   6/   24:  إعتَاد ٍجيس اىقسٌٌخ تاس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طببعت الوالبس والنسيجلوبدة  حقرير هقرر دراسي

 7102/7109لعبم 

 

 

 قسن: االقخصبد الونزلي

 -هعلوهبث أسبسيت : –أ 

 طببعت الوالبس والنسيج اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 ثاىثحاى اىَستًي اىفشقح / 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

 -هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 140 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 140 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة        99332   147ّاجح    

قبببا ىيتقبببذٌشاخ اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دث -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا    32343ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -حذريس الوقرر : – 7

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %188 % ىَا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس -

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

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

 ٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَيً أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  اىطالب دشٌقح تقًٌٌ -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -اإلهكبنبث الوخبحت للخذريس : -3

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  َستيضٍاخ ياىخاٍاخاى -

√ 

3 

31,31 5,32 

√ 
√ 

√ 

3,52 

33,88 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 

ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -قيود إداريت وحنظيويت: -4

عذً تًافش اىعذد اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح 

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

تجح ٍِ اىجاّة مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْا

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقس7ٌ

 %85.59             -نخيجت حقوين الطالة للوقرر: -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -7 -هقخرحبث ححسين الوقرر : -6

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -0

 اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

ىْسٍج صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس يا -9
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 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -18

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -11

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -07

 ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (هالحظبث الوراجعين الخبرجيين  -2

هااب حاان حن ياامق هاان هقخرحاابث الخطااوير  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -3

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -4

)ٍبببا وبببً ي هاااب لااان ياااخن حن يااامق هااان هقخرحااابث  -9

 األسثاب (

إعذاد تْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  -5

فً تاىنيٍح اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ 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

 -خطت الخطوير للوقرر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير هجبالث الخطوير 

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 ىيتق7ًٌٌ

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

ىح اىنيٍح اىقسٌ اىعيًَ ييما قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب



 

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 

 اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

فً اىخطح اىَستقثيٍح 

 ىينيٍح 

 عٍَذ اىنيٍح 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

اىطالب الستخذاٍىا فً ٍعاسض 

 اىنيٍح ياىجاٍعح

ج إداسج شةًُ اىَناُ يعَاد قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش أ7ً7اسٌ ٍْسق اىَادج :

 اىتًقٍع :                                          

 2819/  18/    9:    إعتَاد ٍجيس اىقسٌتاسٌخ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طببعت الوالبس والنسيج تقشٌش ٍقشس دساسً

 2819/2828ىعاً 

 

 سن: االقخصبد الونزليق

 -هعلوهبث أسبسيت : –أ 

 طببعت الوالبس والنسيج اسٌ اىَقشس 1

 اقتصاد ٍْضىً اىتخصص 2

 ثاىثحاى اىفشقح / اىَستًي 3

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

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظاً اىَتثع الختٍاس ىجْح االٍتحاّاخ 5

 غٍش ٍتًفش      ٍتًفش      اجعح اىخاسجٍح ىالٍتحاُّظاً اىَش 6

 أستار ياحذ ىيَادج يخَسح ىيتطثٍقً عذد اىقائٍَِ تاىتذسٌس 7

 -هعلوهبث هخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 0

 299 عذد اىطالب اىَيتحقٍِ تاىَقشس -

 293 عذد اىطالب اىزٌِ أديا االٍتحاُ  -

 د       %               عذد       %         عذ           ّتٍجح االٍتحاُ  -

 ساسة        00   341ّاجح    

اىْسبببثح اىَةًٌبببح % ىيْببباجحٍِ دثقبببا ىيتقبببذٌشاخ  -

 اىحاصيٍِ عيٍىا

 جٍذ جذا     4397ٍَتاص      

 جٍذ                    ٍقثًه 

 -حذريس الوقرر : – 7

  اىًَضًعاخ اىتً تٌ تذسٌسىا -

 %188 َا تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتًي األساسً ىيَقشس% ى -

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

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

 ًٍحاضشاخ ّظشٌح           تذسٌة عَي أساىٍة اىتعيٌٍ ياىتعيٌ -

 دساسح حاىح          أّشطح فصيٍح

 األعَاه اىفصيٍح )تزمش( :       

 ٍعاسض فٍْح ألعَاه اىطالب

 ّظشي                       شفًي  دشٌقح تقًٌٌ اىطالب -

 أعَاه فصيٍح               عَيً

 -اإلهكبنبث الوخبحت للخذريس : -3

 ًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشجٍتًافشج      ٍت  اىَشاجع اىعيٍَح -

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىًسائو اىَعٍْح-

 ٍتًافشج      ٍتًافشج تذسجح ٍحذيدج    غٍش ٍتًافشج  اىَستيضٍاخ ياىخاٍاخ -

√ 

33 

85,33 81,32 

√ 
√ 

√ 

8,21 

82,82 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 

ٍِ اىصعًتاخ اىتً تعشض ىىا اىَقشس  -   -قيود إداريت وحنظيويت: -4

اىنافً ٍِ أعضاء اىىٍةح اىَعايّح  عذً تًافش اىعذد

، مزىل عذً يجًد أٍامِ ىتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً

مافٍح ىتخضٌِ األعَاه اىفٍْح اىْاتجح ٍِ اىجاّة 

 اىتطثٍقً ىيطالب تاىقس7ٌ

 %00736          -نخيجت حقوين الطالة للوقرر: -5

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -13 -هقخرحبث ححسين الوقرر : -6

ْل أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد إعذاد ت -14

 اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -15

7 

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -16

 صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي   -17

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه اىطالب الستخذاٍىا فً  -02

 عاسض اىنيٍح ياىجاٍعحٍ

 ال ٌْطثق )إُ يجذخ (هالحظبث الوراجعين الخبرجيين  -2

هااب حاان حن ياامق هاان هقخرحاابث الخطااوير  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 7 -5

 اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة اىتطثٍقً -6

)ٍبببا وبببً ي هاااب لااان ياااخن حن يااامق هااان هقخرحااابث  -9

 األسثاب (

ىيَقشس ىتذسٌة اىطالب عيى األَّاد  إعذاد تْل أسةيح -9

اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ تسثة عذً يجًد تذسٌة مافً تاىنيٍح 

 ألعضاء وٍةح اىتذسٌس عيى يضع تًْك األسةيح

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً تخصص اىَالتس ياىْسٍج  -18

يرىل تسثة اىخطح اىخَسٍح تاىقسٌ اىتً ٌتٌ تىا تعٍٍِ ٍعٍذ 

تخصص اىَعٍذ فً اىتغزٌح  ياحذ مو عاً عيى أُ ٌنًُ

 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

ٍعاسض اىنيٍح ياىجاٍعح تسثة ٍحذيدٌح األٍامِ 

 صح ىيقسٌ تاىنيٍحاىَخص

 -خطت الخطوير للوقرر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير هجبالث الخطوير 

تحسٍِ إٍناٍّاخ 

 اىتذسٌس 

   

ٍع تذاٌح اىعاً  ششاء ٍشاجع حذٌثح ىيَنتثح 

 اىذساسً

يماىح اىذساساخ اىعيٍا يىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقسٌ

أسةيح ىيَقشس ىتذسٌة  إعذاد تْل

 اىطالب عيى األَّاد اىَختيفح ىيتق7ًٌٌ

عضً وٍةح اىتذسٌس اىقائٌ  قثو تذسٌس اىَقشس

تاىتذسٌس ييماىح اىنيٍح ىشةًُ 

 اىتعيٌٍ ياىطالب 

صٌادج عذد اىَعٍذٌِ اىَعٍٍِْ فً 

 تخصص اىَالتس ياىْسٍج

ٍع تذاٌح اىخطح 

 اىخَسٍح اىقادٍح

 اىقسٌ اىعيًَ يعٍَذ اىنيٍح

اّتذاب ٍِ ٌقًً تتذسٌس اىجاّة 

 اىتطثٍقً

اىقسٌ اىعيًَ ييماىح اىنيٍح  قثو تذسٌس اىَقشس

 ىشةًُ اىتعيٌٍ ياىطالب



 

صٌادج عذد اىَذسجاخ ياألٍامِ  تحسٍِ اىَشافق 

 اىَتاحح ىتذسٌس اىْظشي  

فً اىخطح اىَستقثيٍح 

 ىينيٍح 

 عٍَذ اىنيٍح 

تًفٍش ٍناُ ٍْاسة ىتخضٌِ أعَاه 

ستخذاٍىا فً ٍعاسض اىطالب ال

 اىنيٍح ياىجاٍعح

إداسج شةًُ اىَناُ يعَادج  قثو تذسٌس اىَقشس

 اىنيٍح

 د/دعاء عثذ اىَجٍذ إتشاوٌٍ جعفش أ7ً7اسٌ ٍْسق اىَادج : 

 :اىتًقٍع 

 6/12/2828تتاسٌخ:  اىقسٌتٌ اإلعتَاد تَجيس 

 



 

 

 

 6106/6107عمم النفس االجتماعى عا م   تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  المستويالفرقة /  3
 ( نظري  6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 603 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 603 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 10 - 593 نتيجة االمتحان  -
عدد الناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 جيد جدا160 -  ممتاز  25

 مقبول167 -    جيد 241 -
 -تدريس المقرر : – 6
 اهمية دراسته -عمم النفس االجتماعي  تعريف -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى ( -3
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج الوصفى(-4
  المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التجريبى -5
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
 التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل المؤثرة عميها (-9

 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11



 

 

 تعريف الشخصية -12
 نظريات الشخصية )نظرية التحميل النفسى (-13

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

 %100 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %( 100( مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
      محاضرات نظرية   أساليب التعميم والتعمم -

  :   األعمال الفصمية مثل
 االستدالل -الحوار  -العصف الذهنى. –المناقشة  

               - أمتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -
 أعمال السنة ( ) أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متطمب  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية والمؤثرة عمى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المجتمع في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

تنفيذه من مقترحات التطوير في ما تم  -8
 العام السابق

 تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت في الشائعات-1

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

 تم  تنقيذ المقترحات -1

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات 

والتى تمثمت في 
التعصب 
 والشائعات

 توصيف التطوير
سوف يتم مناقشتة  -

الشائعات من 
 –خالل )المعنى 

مدى  –النشأة 
األنواع  –انتشارها 
طرق  –االسباب 

 توقيت التطوير 
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود



 

 

 الحمول –التحكم   
 

       ود أ.د أمانى عبد المقص   المادة : اسم منسق 
                                                    أ.د / أمانى عبد المقصود  :  رئيس القسم

                  التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

 

 2018/ 2017عمم النفس االجتماعى عام تقرير مقرر دراسي
 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 337 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 333 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب% 4) ( ناجح% 96 )   نتيجة االمتحان  -
 (  26.7 )   ( ممتاز  3.6    )  النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 جيد جدا
 ( مقبول  26.4   )  (جيد  40.0  ) 

 -تدريس المقرر : – 6
 اهمية دراسته -تعريف عمم النفس االجتماعي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى ( -3
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج الوصفى(-4
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التجريبى  -5
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
 التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل المؤثرة عميها (-9

 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11
 تعريف الشخصية -12
 نظريات الشخصية )نظرية التحميل النفسى (--13

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -



 

 

  (  %100 )  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
  (  %100 )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (محاضرات نظرية  /   )  أساليب التعميم والتعمم -

  األعمال الفصمية )تذكر( : 
 االستدالل -الحوار  -الذهنى.العصف  –المناقشة  

         أعمال السنة  -    امتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متطمب   المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية والمؤثرة عمى المجتمع  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الغش -التعصب  –في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 
 تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت في التعصب والشائعات-1 في العام السابق ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير -8
  المقترحات تنقيذ  تم -1 )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االسباب  -مدى انتشارة  –النشأة 

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
األنواع  –مدى انتشارها  –النشأة 

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 وير توقيت التط
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

    
    

 
                              أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

 رئيس مجمس القسم :    أ.د أمانى عبد المقصود                                                  التوقيع
  دراسيتقرير مقرر 



 

 

 2019/ 2018عمم النفس االجتماعى عام
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية ..
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام  5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 942 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 942 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 17    -ناجح   925 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 - جيد جدا288   -ممتاز 41

 مقبول  173 -جيد 417
 -تدريس المقرر : – 6
 اهمية دراسته -تعريف عمم النفس االجتماعي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى  -2
 وعالقته بالعموم األخرى

المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى  -3
) 

 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج الوصفى(-4
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التجريبى  -5
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل المؤثرة -9

 عميها (
 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10



 

 

 انماط التنشئة االجتماعية -11
 تعريف الشخصية -12
 ( نظريات الشخصية )نظرية التحميل النفسى--13

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %100 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 –المناقشة  -تدريب عممي - محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 االستدالل -الحوار  -العصف الذهنى.
     أعمال فصمية  -   نظري تقويم الطالبطريقة  -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة   الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية والمؤثرة  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

 –عمى المجتمع في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
 الغش -التعصب 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
2- 
3- 

في التعصب تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 والشائعات

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

 
 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االسباب  -مدى انتشارة  –النشأة 

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ

أمانى  أ.د
عبد 



 

 

 والشائعات
 

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
األنواع  –مدى انتشارها  –النشأة 

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 المقصود

    
    
 

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

 
  6109التاريخ  :     /   /                                                                       التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي
 2020/ 2019عمم النفس االجتماعى عام



 

 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1019 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1019 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 23    -ناجح   996 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
- جيد جدا%46.4   -ممتاز 30.5%
 مقبول  %2.8 –جيد 20.1%

 -تدريس المقرر : – 6
اهمية  -تعريف عمم النفس االجتماعي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 دراسته
المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس  -2

 االجتماعى وعالقته بالعموم األخرى
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج  -3

 التاريخى (
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -4

 الوصفى(
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -5

 التجريبى  
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل -9



 

 

 المؤثرة عميها (
 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11
 تعريف الشخصية -12
نظريات الشخصية )نظرية التحميل --13

 ( النفسى
 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %100 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
المناقشة  -تدريب عممي - محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 االستدالل -الحوار  -العصف الذهنى. –
     أعمال فصمية  -   نظري تقويم الطالبطريقة  -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
  متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

والمؤثرة عمى المجتمع في الظروف الراهنة 
 الغش -التعصب  –مثل الشائعات 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
2- 
3- 

في تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 التعصب والشائعات

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

 
 

 



 

 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
سوف  أخالق المجتمع الطالبى -

يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االنحدار مدى  –النشأة  –

طرق  –االسباب  - االخالقى
 الحمول  –الوقاية 

فى بالنسبة لموضوع الشائعات  -
سوف يتم جائحة الكورونا

 –مناقشتة من خالل )المعنى 
 –مدى انتشارها  –النشأة 

طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول –

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ
أ.د أمانى 

عبد 
 المقصود

 
             أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

 
                             :               المقصود عبد أمانى       يعالتوق

    

 
 



   

 

 

 تقرير مقرر دراسي
  6107/ 6106عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عا م 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية  
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس التعميمى اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 عممى  2( نظري+ 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 597 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 597 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 0       -ناجح 597  نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 جيد جدا119 -  ممتاز  8
 مقبول 188-جيد 282-

 -تدريس المقرر : – 6
  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر النطرى  محتوى المقـرر العممى 
 تعريف عمم النفس التعميمى مراحل التحريب فى معمل عمم النفس -معنى التجريب

 اهمية دراسة عمم النفس التعميمى خطوات التجربة -معنى التجربة 
 شروط التعمم  –معنى التعمم  معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه وخطواته 

 العوامل المؤثرة ( -االنواع   –)التعريف انتقال أثر التعمم أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 
 

   نظريات انتقال أثر التعمم                أجزاء منحنيات التعمم                                    
 نظريات التعمم الكالسيكية  )ثورنديك (. تجربة المتاهه المكشوفة 
 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(  تجربة المتاهه المغطاة 

 جاثرى (–نظريات التعمم االكالسيكية  )سكنر  تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد
 نظريات التعمم االجتماعى باندورا -نظريات التعمم هل  تجربة القرص
 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( مراجعة



   

 

 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  مراجعة 
 تقسيم الطالب إلى مجموعات   -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 الجديدة  بعد رباالتجلم تتوافر  -1 واألسباب (  )ما هيما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

 :أدخال تجارب جديدة مثل -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

صيانة التجارب المتوفرة  -2
 الحالية

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

     رئيس القسم / أ,د أمانى عبد المقصود                 د منى سعيد     اسم منسق المادة : 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  تقرير مقرر دراسي
  2017/2018عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عام 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 التعميمى)نظريات التعمم (عمم النفس  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط بالتدريسعدد القائمين  7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 321 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 318 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( راسب%8.4 )  ( ناجح   %91  )   نتيجة االمتحان  -

 ( جيد جدا 20,7 )   ( ممتاز  8,1) النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 ( مقبول23,2)     (جيد 36,1)

 -تدريس المقرر : – 6

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر النطرى  محتوى المقـرر العممى  -4
 معنى التجريب 

 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 
 تعريف عمم النفس التعميمى -1

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 دراسة عمم النفس التعميمىاهمية  -2

 شروط التعمم  –معنى التعمم  -3 معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه  وخطواته 



   

 

 العوامل المؤثرة( -االنواع   –)التعريف انتقال أثر التعمم -4 أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 

   نظريات انتقال أثر التعمم -29 أجزاء منحنيات التعمم       

 نظريات التعمم الكالسيكية  )ثورنديك(.-30 تجربة المتاهه المكشوفة 

 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(   -31 تجربة المتاهه المغطاة 

 جاثرى(–نظريات التعمم االكالسيكية  )سكنر  -32 تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد

 االجتماعى باندورانظريات التعمم  -نظريات التعمم هل  -33 تجربة القرص

 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( -34 تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -35 مراجعة

 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  -36 مراجعة 

  وجانييه برونر نظرية اخال -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 بعد الجديدة التجلرب تتوافر لم -1 هي واألسباب ()ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
التطوير في 

 المعمل  

 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل تجربة المتاهة  -1
 الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 

العام القادم) حسب 
المتوفرة االمكانات 

 لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

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

 التوقيع                                           

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
  تقرير مقرر دراسي

 2019/ 2018التعمم ( عامعمم النفس التعميمى)نظريات 
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية .
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 عممى  1( نظري+ 2 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5
 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 932 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 932 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ال يوجد راسب  - ناجح    932 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 مقبول 250    -  جيد 392 -جيد جدا249-ممتاز 41

 -تدريس المقرر : – 6
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 محتوى المقـرر النطرى  -1 محتوى المقـرر العممى  -4

 

 معنى التجريب 
 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 

 تعريف عمم النفس التعميمى -2

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 اهمية دراسة عمم النفس التعميمى -3

 شروط التعمم  –معنى التعمم  -4 معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه  وخطواته 
 العوامل المؤثرة ( -االنواع   –)التعريف انتقال أثر التعمم -5 أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 

   -6 نظريات انتقال أثر التعمم -6أجزاء منحنيات التعمم                            
 

 نظريات التعمم الكالسيكية  )ثورنديك (. -7 تجربة المتاهه المكشوفة 
 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(  -8 تجربة المتاهه المغطاة 

 جاثرى (–نظريات التعمم االكالسيكية  )سكنر  -9 بالمرآة بواسطة العداد تجربة الرسم



   

 

 نظريات التعمم االجتماعى باندورا -نظريات التعمم هل  -11 تجربة القرص
 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( -11 تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -12 مراجعة
 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  -13 مراجعة 

 جانييه نظرية اخال -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
   الجديدة التجارب تتوافر لم -1 )ما هي و األسباب ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل  -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

 
    أمانى عبد المقصودأ. د /   مجمس القسم  رئيس                  د منى سعيد     اسم منسق المادة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي           



   

 

 2020/ 2019عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عام
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 عممى  1( نظري+ 2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1016 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1016 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب25  - ناجح 994    نتيجة االمتحان  -
 % راسب 2.42-    %ناجح98.8    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -
 -تدريس المقرر : – 6
  التي تم تدريسهاالموضوعات  -
 محتوى المقـرر العممى  -4

 
 محتوى المقـرر النطرى 

 
 معنى التجريب 

 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 
 تعريف عمم النفس التعميمى -5

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

اهمية دراسة عمم النفس  -6
 التعميمى

 شروط التعمم  –معنى التعمم  -7 معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه  وخطواته 
 –)التعريف انتقال أثر التعمم -8 أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 

 العوامل المؤثرة ( -االنواع  
   نظريات انتقال أثر التعمم - 5 أجزاء منحنيات التعمم

نظريات التعمم الكالسيكية   -9 جربة المتاهه المكشوفة 
 )ثورنديك (.

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة المتاهه المغطاة 
 )بافموف( 

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد



   

 

 جاثرى (–)سكنر 
 -نظريات التعمم هل  -12 تجربة القرص

نظريات التعمم االجتماعى 
 باندورا

نظريات التعمم الحديثة  -13 تجربة النسر 
 )بياجيه(

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -14 مراجعة
نظريات التعمم  -15 مراجعة 

 الحديثة)برونر ( 
 خال نظرية برونر و جانييه دا -2 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 
 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
  % 100                        مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي - باستخدام عمل مجموعات عمى تطبيق الواتس ابمحاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

العصف  –المناقشة  - اب الواتس تطبيق عمى مجموعات عمل نظريةباستخدام
 االستدالل –الحوار  -الذهنى.

طرح عشرة أفكار لعمل )االبحاث( عمى منصة  نظري                        طريقة تقويم الطالب -
   الجامعة 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
  متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %98.8  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

النفسية والمؤثرة عمى المجتمع في 
 –الظروف الراهنة مثل الشائعات 

 الغش -التعصب 
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 في التعصب والشائعات
 

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01



   

 

 مجاالت التطوير 
تم أدخال -

الموضوعات والتى 
التعصب تمثمت في 
 والشائعات

 

 توصيف التطوير
سوف يتم  أخالق المجتمع الطالبى -

النشأة  –مناقشتة من خالل )المعنى 
 - االنحدار االخالقىمدى  –

 الحمول  –طرق الوقاية  –االسباب 
فى جائحة بالنسبة لموضوع الشائعات  -

سوف يتم مناقشتة من خالل الكورونا
 –مدى انتشارها  –النشأة  –)المعنى 

 –طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول

توقيت 
 التطوير 

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 منى سعيدد 

 
                   د منى سعيد     اسم منسق المادة : 

 رئيس مجمس القسم : أ.د/ إيمان حمدى عمار    سعيد منى /  التوقيع
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  6106/6102جقزيز يقزر دراسي 

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

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

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

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

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

 د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 616 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 665 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

 (     98.62(        % )593َبجح: عذد ) َتٍجخ االيتحبٌ  -

 ( 1.98(         %  )12راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 انحبصهٍٍ عهٍهبنهتمذٌزاد 

 ( جٍذ جذا27.15( يًتبس     )29.85)

 ( يمجىل22.93( جٍذ      )26.67)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهبانحنشئة 

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

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

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

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

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 26 )       (    % 

 -اإليكبنبت انًحبحة نهحذريس : -3
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 ( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح )( غٍز يتىافزح) انًزاجع انعهًٍخ -

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

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

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

انحطىيز في يب جى جنفيذه ين يقحزحبت  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

 2617انتبرٌخ :    /    /      انتىلٍع :                                      
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  6102/6108جقزيز يقزر دراسي 

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

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

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

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

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

 د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -:اإلحصبئيبت  – 0

 759 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 749 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

 (     99.6(        % )746َبجح: عذد ) َتٍجخ االيتحبٌ  -

 ( 0.4(         %  )3راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 نهتمذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍهب

 جذا( جٍذ 15.62( يًتبس     )15.55)

 ( يمجىل35.91( جٍذ      )32.58)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 انحنشئة االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهب

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

 ( يحبضزاد َظزٌخ )      ( تذرٌت عًهً) وانتعهىأطبنٍت انتعهٍى  -

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

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

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )( عًهً   %    )     26 
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 -اإليكبنبت انًحبحة نهحذريس : -3

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

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

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

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

يب جى جنفيذه ين يقحزحبت انحطىيز في  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

 8102:    /    / انتىلٍع :                                            انتبرٌخ
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 8108/8109تقرير مقرر دراسي 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

 األصول االجتماعية لمتربية  اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 الفرقة الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 د/ ياسر ميمون عباس أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1001 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 980 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     9998(        % )978ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 292(         %  )2راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا32951( ممتاز     )29929)
 ( مقبول14959( جيد      )25941)

 -ريس المقرر :تد – 8
 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 أصول التربية: مدخل مفاهيمى

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة

 6 عمى التعميم والثقافةالعولمة وانعكاساتها 
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مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <62    )      (62-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <62    )      (62-84 
   (> )85 

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

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

 %      )      ( شفوي82( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 22 )       (    % 

 -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 -

 عدم توافر االمكانات والماديات   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 تحديث المادة العممية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة التفاعل والمشاركة مع الطالب -2

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 العام السابقفي 

 شراء كتب ومراجع حديثة  -1
 إعداد بنك أسئمة مصغر   -2

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

1- 

2- 
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 -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 
متعدد فى لممقرر 

 انماط االسئمة 
لتدريب الطالب 
عمى األنماط 

 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 عباساسم منسق المادة: د/ ياسر ميمون 

 2219التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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  8109/8181 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول االجتماعية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 جميع الشعب الثالثةالفرقة  المستوي الفرقة / 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 المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 0188 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 996 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     99.7(        % )993ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 0.3)(         % 3راسب: عدد )

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%2299( )834( ممتاز     )2196%( )880)
( مقبول%2393( )839( جيد      )2893%( )891)  

 -تدريس المقرر : – 8
 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 مدخل مفاهيمى :أصول التربية

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة
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 6 العولمة وانعكاساتها عمى التعميم والثقافة
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <62        (  )62-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <62    )      (62-84 
   (> )85 

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

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

 %      )      ( شفوي82( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 22 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 بدرجة محدودة )( غير متوافرة( متوافرة )( متوافرة ) 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 -المقرر :مقترحات تحسين  -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 و األسباب (

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

 د/ ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: 

 2222التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 



   

 

 - 1 - 

 6106/6102للعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

 ( نظري + )/( عمل2ً) عدد الوحدات/الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 عمارأ.د/ إٌمان حمدي محمد  أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 608 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 596 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 (     89.6(        % )534ناجح: عدد ) نتٌجة االمتحان  -
 ( 10.4(         %  )62راسب: عدد)

 ( جٌد جدا6.37( ممتاز     )0.38) الحاصلٌن علٌهاالنسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 ( مقبول70.79( جٌد      )22.47)

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 انمىضىعبت انتً تم تدرٌسهب

% نمب تم تدرٌسه من انمحتىي 

 األسبسً نهمقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

 2 التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة الفرعونٌة"

 4 التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة الٌونانٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 اإلسالمٌة "التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة والغربٌة"

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً اإلسالمً"

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

 2 أهمٌته ومنهج دراسته –تارٌخ التعلٌم 

 2 الحدٌثةاألوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

  2  1973 – 1952التعلٌم فً ظل الثورة 
مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <60    )      (60-84 
   (> )85 

 تدرٌب عملً محاضرات نظرٌة )  ( () أسالٌب التعلٌم والتعلم -
 ( أنشطة فصلٌةدراسة حالة       )  )(

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طرٌقة تقوٌم الطالب -
( أعمال فصلٌة )عملً 20 )(    % 
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 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متووووووووافرة )( متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة            ) المراجع العلمٌة -
 )( غٌر متوافرة

( متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة             )( متووووووووافرة ) الوسائل المعٌنة-
 )( غٌر متوافرة

)( متووووووووووافرة )( متووووووووووافرة بدرجوووووووووة محووووووووودودة                والخاماتالمستلزمات  -
(غٌر متوافرة) 

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصوووٌل الموونخف  إلوووى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
مجموعووات صووغٌرة ٌووتم التوودرٌس لهووم فووً اوقووات 

 وقت المحاضرة.إضافٌة على 
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
( Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -3

 أثناء المحاضرة.
اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -4
نماااب ذاااً  ناااة مااان ذب اااد   طالوووب فوووً المووودر  300

 نهجمٍع.

االسوووتعانة بوووالطالب الفوووائقٌن دراسوووٌا لمسووواعدة  -1 )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
الطووالب ذوي التحصووٌل الموونخف  علووى أن ٌكووون 
هووذا هووو التكلٌوول المطلوووب منهم)أعمووال السوونة( أو 
 -االسووتعانة بالوظووائل المعاونة)مدرسووٌن مسوواعدٌن

 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة. معٌدٌن( وذلك تجنبا  

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1 في العام السابقما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
( Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -2

 أثناء المحاضرة.

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصوووٌل الموونخف  إلوووى  -1 )ما هً واألسباب(              ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
مجموعووات صووغٌرة ٌووتم التوودرٌس لهووم فووً اوقووات 

لووم ٌووتم تنفٌووذ هووذا  -علووى وقووت المحاضوورةإضووافٌة 
ا لضٌق الوقت.  المقترح  نظر 

اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -2
لموووا فوووً ذلوووك مووون فائووودة  طالوووب فوووً المووودر  300
ٌُطرح على ادارة الكلٌة من  -للجمٌع هذا المقترح لم 

 قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

إمكانٌات 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌات 
 التدرٌس 

المحاضر المسئول  قبل تدرٌس المقرر تقسٌم الطالب لمجموعات   
عن  تدرٌس 
 المقرر

     أماني عبد المقصودرئيس القسم/ أ.د/            بالتذريس: أ.د / إيمان حمذي عماراسم القائم 

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمذ شنذ
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 6102/6108للعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

 ( نظري + )/( عمل2ً) عدد الوحدات/الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.د/ إٌمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 768 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 750 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 (     92.9(        % )697ناجح: عدد ) نتٌجة االمتحان  -
 ( 7.1(         %  )53راسب: عدد)

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

 ( جٌد جدا18.22( ممتاز     )6.03)
 ( مقبول47.20( جٌد      )28.55)

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

 عدد الساعات محتوى المقرر % لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً للمقرر -

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة 

 الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة 
 الٌونانٌة"

4 

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة اإلسالمٌة "

التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة 

 والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً 
 اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة األوضاع 

 الحدٌثة

2 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

  2 1973 – 1952التعلٌم فً ظل الثورة 
 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 



   

 

 - 4 - 

 تدرٌب عملً محاضرات نظرٌة )  ( () أسالٌب التعلٌم والتعلم -
 أنشطة فصلٌة( دراسة حالة       )  )(

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طرٌقة تقوٌم الطالب -
( أعمال فصلٌة )عملً 20 )(    % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متووووافرة )( متووووافرة بدرجوووة محووودودة                        )( غٌووور ) المراجع العلمٌة -
 متوافرة

( متووووافرة بدرجوووة محووودودة                        )( غٌووور )( متووووافرة ) الوسائل المعٌنة-
 متوافرة

 (غٌر متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة               ) المستلزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصووٌل الموونخف  إلووى مجموعووات صووغٌرة ٌووتم  -1 -تحسين المقرر :مقترحات  -6
 التدرٌس لهم فً اوقات إضافٌة على وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -3
طالووب فووً  300اال ٌزٌوود عوودد الطووالب فووً المجموعووة الواحوودة عوون  -4

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 )إن وجدت(

االسووتعانة بووالطالب الفووائقٌن دراسووٌا لمسوواعدة الطووالب ذوي التحصووٌل  -1
المنخف  على أن ٌكون هذا هوو التكلٌول المطلووب منهم)أعموال السونة( أو 

 معٌوودٌن( وذلووك تجنبووا   -المعاونة)مدرسووٌن مسوواعدٌناالسووتعانة بالوظووائل 
 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة.

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -2

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

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصووٌل الموونخف  إلووى مجموعووات صووغٌرة ٌووتم  -1
لووم ٌووتم تنفٌووذ هووذا  -التودرٌس لهووم فووً اوقووات إضووافٌة علووى وقووت المحاضوورة

ا لضٌق الوقت.  المقترح نظر 
طالووب فووً  300اال ٌزٌوود عوودد الطووالب فووً المجموعووة الواحوودة عوون  -2

ٌُطورح علوى ادارة  -فائودة للجمٌوع لما فوً ذلوك مون المدر  هوذا المقتورح لوم 
 الكلٌة من قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدرٌب الطالب 
 على األنماط المختلفة للتقوٌم  

المحاضر المسئول عن  تدرٌس  قبل تدرٌس المقرر
 المقرر

     أماني عبد المقصودرئيس القسم/ أ.د/             اسم القائم بالتذريس: أ.د / إيمان حمذي عمار

 الخارجي:أ.د/ سميرة محمذ شنذالمراجع 
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 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.د/ إٌمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1009 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 988 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 (     99.59(        % )984ناجح: عدد ) نتٌجة االمتحان  -
 ( 0.41(         %  )4راسب: عدد)

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

 ( جٌد جدا24.7)( ممتاز     5.1)
 ( مقبول32.9( جٌد      )37.3)

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

 عدد الساعات محتوى المقرر % لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً للمقرر -

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 المجتمعات البدائٌة.التربٌة فً 

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة 

 "التربٌة الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " 
 التربٌة الٌونانٌة"

4 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 المسٌحٌة"

2 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 اإلسالمٌة "

2 

العصور الحدٌثة  " التربٌة التربٌة فً 

 االوربٌة والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق 
 العربً اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

األوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام 

 الدولة الحدٌثة

2 

مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد 

 علً

2 

نهاٌة حكم محمد علً وحتى التعلٌم من 

 االحتالل

2 

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

  2 1973 – 1952التعلٌم فً ظل الثورة 
 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 ( > )85 
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 84-60( )         60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

 تدرٌب عملً محاضرات نظرٌة )  ( () أسالٌب التعلٌم والتعلم -
 ( أنشطة فصلٌةدراسة حالة       )  )(

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طرٌقة تقوٌم الطالب -
( أعمال فصلٌة )عملً 20 )(    % 

 -للتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة            )( غٌر متوافرة) المراجع العلمٌة -

( متوووووافرة بدرجووووة محوووودودة             )( غٌوووور )( متوووووافرة ) الوسائل المعٌنة-
 متوافرة

(غٌوووور )( متوووووافرة )( متوووووافرة بدرجووووة محوووودودة               ) المستلزمات والخامات -
 متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تقسٌم الطالب ذوي التحصٌل المنخف  إلى مجموعات صوغٌرة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ٌتم التدرٌس لهم فً اوقات إضافٌة على وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testقصٌرة ) عمل اختبارات -3
طالب فً  300اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -4

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 وجدت(

االسوووتعانة بوووالطالب الفوووائقٌن دراسوووٌا لمسووواعدة الطوووالب ذوي  -1
المووونخف  علوووى أن ٌكوووون هوووذا هوووو التكلٌووول المطلووووب التحصوووٌل 

منهم)أعمووووال السوووونة( أو االسووووتعانة بالوظووووائل المعاونة)مدرسووووٌن 
 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة. معٌدٌن( وذلك تجنبا   -مساعدٌن

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testرات قصٌرة )عمل اختبا -2

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

تقسٌم الطالب ذوي التحصٌل المنخف  إلى مجموعات صوغٌرة  -1
لوم ٌوتم  -ٌتم التدرٌس لهوم فوً اوقوات إضوافٌة علوى وقوت المحاضورة

ا لضٌق الوقت.  تنفٌذ هذا المقترح  نظر 
طالب فً  300اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -2

ٌُطورح علوى  -لما فً ذلك من فائودة للجمٌوع المدر  هوذا المقتورح لوم 
 ادارة الكلٌة من قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 نجنة شراء انكتب  قبم تدرٌس انمقرر  شراء مراجع حدٌثة نهمكتبة  إمكبنٍبت انتدرٌس 

انمحبضر انمسئىل  قبم تدرٌس انمقرر   تخطٍط انمقرر ذى صىر  إنكترونٍة  إمكبنٍبت انتدرٌس 

 عن تدرٌس انمقرر

 أماني عبذ المقصود      أ.د/ :رئيس القسم        اسم القائم بالتذريس:أ.د / إيمان حمذي عمار

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمذ شنذ
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 9109/9191لمعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 
 معمومات أساسية : –أ 

 تاريخ التربية والتعميم  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوي 3

 ( نظري + )/( عممي2) عدد الوحدات/الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : – ب
 -اإلحصائيات : – 0

 1222 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1219 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    97.84(        % )997ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 2.16(         %  )22راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 عميها الحاصمين

 ( جيد جدا  1.8( ممتاز     )-(   )97.99ناجح )
 ( مقبول2.2( جيد      )-)

 -تدريس المقرر : – 9

 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورية –تاريخ التربية والتعميم 

 2 التربية في المجتمعات البدائية.

التربية في المجتمعات الشرقية القديمة "التربية 
 الفرعونية"

2 

التربية في المجتمعات الغربية القديمة " 
 التربية اليونانية"

4 

التربية في العصور الوسطى "التربية 
 المسيحية"

2 

 2التربية في العصور الوسطى "التربية 



   

 

 - 8 - 

 اإلسالمية "

التربية في العصور الحديثة  " التربية 
 االوربية والغربية"

2 

التربية في العصور الحديثة "في الشرق 
 العربي اإلسالمي"

2 

  الجزء الثاني: نظام التعميم في مصر

األوضاع التعميمية واالجتماعية قبل قيام 
 الدولة الحديثة

2 

محمد  مقومات نظام التعميم الحديث في عهد
 عمي

2 

التعميم من نهاية حكم محمد عمي وحتى 
 االحتالل

2 

 2 التعميم تحت االحتالل البريطاني

 2 1973 – 1952التعميم في ظل الثورة 
 

 84-62)      (    62> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-62)      (    62> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
 Google Classroom(√      ) 

Facebook               (√) 

               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 

 (√)            قناة عمى اليوتيوب

 %      )( شفوي82( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 22 )(    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة               ) المستمزمات والخامات -
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   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تقسيييم الطييالب ذوي التحصيييل الميينخفم إلييى مجموعييات صييغيرة يييتم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -3
طاليييب فيييي  322الواحيييدة عييين اال يزييييد عيييدد الطيييالب فيييي المجموعييية  -4

 لما في ذلك من فائدة لمجميع. المدرج

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -7
 )إن وجدت(

االسييتعانة بييالطالب الفييائقين دراسيييا لمسيياعدة الطييالب ذوي التحصيييل  -1
الميينخفم عمييى أن يكييون هييذا هييو التكميييه المطمييوب منهم)أعمييال السيينة( 

معيدين( وذلك تجنبا   -بالوظائه المعاونة)مدرسين مساعدينأو االستعانة 
 لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -2

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

تقسيييم الطييالب ذوي التحصيييل الميينخفم إلييى مجموعييات صييغيرة يييتم  -1
ليم يييتم تنفيييذ هييذا  -التيدريس لهييم فييي اوقييات إضيافية عمييى وقييت المحاضييرة

 المقترح  نظر ا لضيق الوقت.
طاليييب فيييي  322اال يزييييد عيييدد الطيييالب فيييي المجموعييية الواحيييدة عييين  -2

هييذا المقتييرح لييم يلطييرح عمييى ادارة  -لمييا فييي ذلييك ميين فائييدة لمجميييع المييدرج
 الكمية من قبل، والتمس تفعيمه.

 -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 لتدريب الطالب  إمكانيات التدريس 
 عمى األنماط المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 إيمان حمدي عمار            اسم القائم بالتدريس:أ.د / إيمان حمدي عمار           رئيس القسم:

 ارجي:أ.د/ سميرة محمد شندالمراجع الخ

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6106/6102  ) 

 سم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة ق

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.م.د/ سماح حلمى ٌس أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 ال سمٌر شرف د / نو

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 607 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 601 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 601%          عدد       %            )   13,99عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -( ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,15( ممتاز  91)     

 % 44,33( جٌد جدا   201)    



   

 

 %     61,29(جٌد   178)    

 % 79,21( مقبول   131)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

ساسً % لما تم تدرٌسه من المحتوي األ -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

عن طرق التدرٌس  األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 ر متوافرةغٌ

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

ة كنماذج توضٌحٌ

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

 / سماح حلمى ٌس & د / صباح عبد الحكم  د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحمٌد اسم منسق المادة :  أ.م.د 

 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                               

 (06نموذج رقم )



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

(6102  /6108 ) 

 لنفسٌة قسم : .العلوم التربوٌة وا

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر  )    ( غٌر متوفر )  ارجٌة لالمتحاننظام المراجعة الخ 6

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.م.د/ سماح حلمى ٌس أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 420 ملتحقٌن بالمقررعدد الطالب ال -

 413 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

(  413%          عدد       %            ) 100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   09,3( ممتاز  13)     

 % 00,20جدا  ( جٌد  84)    

 %     48 ,80(جٌد   205)    



   

 

 % 09,28( مقبول   118)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 التعلٌمٌة  األهداف 

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 )      ( شفوي %     80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 قالساب

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  لتطوٌرتوصٌف ا مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

تخطٌط المقرر فى  ات التدرٌس إمكانٌ

   صورة إلكترونٌة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

 سالم عبد الحمٌد & د / نوال شرف & د / اسم منسق المادة :  أ.م.د / سماح حلمى ٌس & د / صباح عبد الحكم 

                 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود               



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6108 /6109  ) 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 مى ٌسأ.م.د/ سماح حل أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1000 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 984 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

( 984%          عدد       %            )    100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,17( ممتاز  171)     

 % 60,29( جٌد جدا   296)    



   

 

 %     61,28(جٌد   286)    

 % 79,22( مقبول   227)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  بمحتوي المقرر  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

ال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس األعم

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

توافرة بدرجة محدودة  )     ( ( م  )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -قويم الطالب للمقرر:نتيجة ت -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 لٌها  تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب ع

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  ات التدرٌس إمكانٌ

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 مقررال

اسم منسق المادة :  أ.م.د / سماح حلمى يس & د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد 

 الحميد 

                                رئيس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود

 



   

 

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6109 /6161  ) 

 .العلوم التربوٌة والنفسٌة  قسم :

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.م.د/ سماح حلمى ٌس أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ت :اإلحصائيا – 0

 1022 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 999 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

           %                              3,99بنسبة      ( ناجح993) عدد  نتٌجة االمتحان  -

 %  0, 6    بنسبة ( راسب  6)   عدد

 %   1,7( ممتاز  71)     النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -



   

 

 % 40,30( جٌد جدا   302)     ٌن علٌهاالحاصل

 %     94,34(جٌد   347)    

 % 69,26( مقبول   265)  

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 لتدرٌس  مفهوم طرٌقة ا

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  ت المقررمدي تغطٌة االمتحان لموضوعا -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

  أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 غٌر متوافرة

وافرة بدرجة محدودة  )     ( ( متوافرة )     ( مت )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

نفيذه من مقترحات التطوير في العام ما تم ت -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانٌات التدرٌس 

تتناسب مع الفروق 

  الفردٌة للطالب 

ون المحاضر قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد عروض  إمكانٌات التدرٌس 

   توضٌحٌة  للمقرر 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

 & د / صباح عبد الحكم & & د / إسالم عبد الحميد  هيام مصطفى/  .داسم منسق المادة :  أ.

                                 إيمان حمدى عماررئيس مجلس القسم : أ .د / 

 

 



 

 م2018- 2017 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصميم والتطريز اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذان للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 147 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           1.35- 2عدد          %98.65- 146عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

للتقببديرات   - للنبباجحين يبقببا  الم ويببة %  النسبببببببة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   17.57ممتاز        3.38          

 مقبول    34.46جيد         43.24      

 -تدريس المقرر : – 2

التطريز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها - لفن  التبباريخي  والتطور  التطريز  فن  مقببدمببة عن 

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

 األدوات واآلالت المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي.-3

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

والتبدريبب علا التطريز   قواعبد وأسببببس التحوير الزخرفي-5

 باإلضافة وإختيار مشروع عليه

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة علا جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

دور اإلبر والخيوي وأقمشبببببة التقويببة وال رز علي عمليببة  -9

 التطريز.
 الزخرفيالحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم -10
 التطريز اآللي ، التدريب علا التطريز باإلضافة -11
دور الحباسببببب اآللي في الحصببببول علي انواع جبديبدة من -12

 التطريز.
 شرائط الساتان واستخداماتها في التطريز.-13

الفرق بين االيتبامين والكنفباف في التطريز وتباثير كبل -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر% لما تم  -

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

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

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     يريقة 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 -

عبدم وجود العبدد الكبافي من أع بببباة الهي بة المعباونبة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين أعمال الطالب.عدم وجود أماكن كافية  -

 %86.53    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 زيادة تكليف المعيدين.-2

توفير أحبد  األدوات والخبامبات واالالت الحبديثبة الالزمبة  -3

 للمقرر

للمقرر لتبدريبب الطالب علا األنمباي  إعبداد بنبأ أسبببب لبة  -4

 المختلفة للتقويم.

توفير مكان مناسبببب لتخزين أعمال الطلبة إلسبببتخدامها في -5

 معارض الكلية.

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

العااام    -8 اي  التطوير  من مقترحااات  مااا تم تنذياان  

 السابق

 نب التطبيقيزيادة عدد المنتدبين لتدريس الجا-1

2- 

3- 

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

) 

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسببب محدودية -1

 األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 الخطة الخمسية.زيادة عدد المعيدين المعينين وذلأ بسبب  -3

إعبداد بنبأ أسبببب لبة للمقرر بسببببببب عبدم وجود تبدريبب كبافي -4

 ألع اة هي ه التدريس.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول 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 المختلذة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

 جديد 

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج اي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرااق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  اي الخطة المستقبلية للكلية  



 

تواير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها اي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

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

 التوقيع :                                            

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2019- 2018 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصميم والتطريز اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذان للمادة  القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 301 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 ناجح               راسب                 

للتقببديرات   - للنبباجحين يبقببا  الم ويببة %  النسبببببببة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   42.86ممتاز           14.28       

 مقبول  10.96جيد               31.56         

 -تدريس المقرر : – 2

التطريز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها - لفن  التبباريخي  والتطور  التطريز  فن  مقببدمببة عن 

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

التطريز اليبدوي واآللي األدوات واآلالت المسببببتخبدمبة في  -3

 والتطريز بالخرز.

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

 قواعد وأسس التحوير الزخرفي-5

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة علا جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

دور اإلبر والخيوي وأقمشبببببة التقويببة وال رز علي عمليببة  -9

 التطريز.
 الحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم الزخرفي-10
 التطريز اآللي ، التدريب علا التطريز باإلضافة -11
دور الحباسببببب اآللي في الحصببببول علي انواع جبديبدة من -12

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

والكنفباف في التطريز وتباثير كبل الفرق بين االيتبامين  -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 شفوي     √    نظري                  يريقة 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 -

عبدم وجود العبدد الكبافي من أع بببباة الهي بة المعباونبة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين أعمال الطالب.عدم وجود أماكن كافية  -

 %88.49    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 زيادة تكليف المعيدين.-2

توفير أحبد  األدوات والخبامبات واالالت الحبديثبة الالزمبة  -3

 للمقرر

للمقرر لتبدريبب الطالب علا األنمباي  إعبداد بنبأ أسبببب لبة  -4

 المختلفة للتقويم.

توفير مكان مناسبببب لتخزين أعمال الطلبة إلسبببتخدامها في -5

 معارض الكلية.

  
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

العااام    -8 اي  التطوير  من مقترحااات  مااا تم تنذياان  

 السابق

 جانب التطبيقيزيادة عدد المنتدبين لتدريس ال-1

2- 

3- 

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

) 

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسببب محدودية -1

 األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 الخطة الخمسية.زيادة عدد المعيدين المعينين وذلأ بسبب  -3

إعبداد بنبأ أسبببب لبة للمقرر بسببببببب عبدم وجود تبدريبب كبافي -4

  ألع اة هي ه التدريس
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول 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 المختلذة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

 ديد ج

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج اي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرااق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  اي الخطة المستقبلية للكلية  



 

تواير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها اي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

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

 التوقيع :                                            

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2020- 2019 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 والتطريزالتصميم  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي   التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذان للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 337 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

    

للتقببديرات   - للنبباجحين يبقببا  الم ويببة %  النسبببببببة 

 الحاصلين عليها

 ممتاز          جيد جدا        

  جيد             مقبول            
 -تدريس المقرر : – 2

التطريز   -1 الموضوعات التي تم تدريسها - لفن  التبباريخي  والتطور  التطريز  فن  مقببدمببة عن 

 اليدوي واآللي 

 األلياف واألقمشة المستخدمة في التطريز اليدوي واآللي-2

األدوات واآلالت المسببببتخبدمبة في التطريز اليبدوي واآللي -3

 والتطريز بالخرز.

 عناصر وأسس التصميم، التصميم الزخرفي-4

 يقواعد وأسس التحوير الزخرف-5

 ماكينات التطريز اآللي -6

 عوامل المؤثرة علا جودة التطريز اآللي-7

 أنواع غرز التطريز اليدوي.-8

دور اإلبر والخيوي وأقمشبببببة التقويببة وال رز علي عمليببة  -9

 التطريز.
 الحاسب اآللي واستخدامه في تكرارا التصميم الزخرفي-10
 التطريز اآللي ، التدريب علا التطريز باإلضافة -11
دور الحباسببببب اآللي في الحصببببول علي انواع جبديبدة من -12

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

الفرق بين االيتبامين والكنفباف في التطريز وتباثير كبل -14

 منهما علي مظهر المنتج النهائي.

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √ محاضرات نظرية      √ تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √   أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     يريقة تقويم الطالب -

√ 

√3  



 

 √  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 -

عبدم وجود العبدد الكبافي من أع بببباة الهي بة المعباونبة  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 لتدريس الجانب التطبيقي.

 لتخزين أعمال الطالب.عدم وجود أماكن كافية  -

 %88.49    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 زيادة تكليف المعيدين.-2

توفير أحبد  األدوات والخبامبات واالالت الحبديثبة الالزمبة  -3

 للمقرر

للمقرر لتبدريبب الطالب علا األنمباي  إعبداد بنبأ أسبببب لبة  -4

 المختلفة للتقويم.

توفير مكان مناسبببب لتخزين أعمال الطلبة إلسبببتخدامها في -5

 معارض الكلية.

  
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 

العااام    -8 اي  التطوير  من مقترحااات  مااا تم تنذياان  

 السابق

 جانب التطبيقيزيادة عدد المنتدبين لتدريس ال-1

2- 

3- 

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

) 

زيادة عدد القاعات لتدريس الجانب التطبيقي بسببب محدودية -1

 األماكن وزيادة أعداد الطلبة.

 زيادة أماكن تخزين مشاريع الطلبة بسبب محدودية األماكن.-2

 الخطة الخمسية.زيادة عدد المعيدين المعينين وذلأ بسبب  -3

إعبداد بنبأ أسبببب لبة للمقرر بسببببببب عبدم وجود تبدريبب كبافي -4

  ألع اة هي ه التدريس
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول 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 المختلذة 

 للتقويم. 

عضو هيئة التدريس   قبل تدريس المقرر 

 القائم بالتدريس 

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو  

 جديد 

عضو هيئة التدريس   مع بداية تدريس المقرر 

القائم بالتدريس مع 

 الطالب 

إستخدام برامج اي  

 تدريس الجزء العملي

عضو هيئة التدريس   

 القائم بالتدريس 



 

زيادة عدد المدرجات   تحسين المرااق  

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري   

 عميد الكلية  اي الخطة المستقبلية للكلية  

تواير مكان مناسب   

لتخزين أعمال الطالب  

الستخدامها اي 

معارض الكلية  

 والجامعة

إدارة شئون المكان   قبل تدريس المقرر 

 وعمادة الكلية 

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

 التوقيع :                                            

 6/12/2020تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 



 

 

 رقشٌش يقشس دساسً

و6106/6102إداسح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نؼبو    

 قسى: االقزصبد انًنضنً

-يؼهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

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

 رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5

√   غٍش ِزٛفش    ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزحبْ 6  

 ػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚاصٕبْ ٌٍزطجٍمً ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7

-يؼهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

سػذد اٌطالة اٌٍّزحمٍٓ ثبٌّمش -  115 

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزحبْ  -   114  

ٔزٍجخ االِزحبْ  - ػذد       %                    %                   ػذد                 

ــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــ    ساعت            %111        114    ٔبجح  

ب ٌٍزمذٌشاد إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجحٍٓ طجم -

 اٌحبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%14071    جٍذ جذا        %6016ِّزبص         

%41          ِمجٛي     %  31026جٍذ            

-رذسٌس انًقشس : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌػبد
 ػذد انسبػبد

 نظشي ًرطجٍقً
 4 صبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشحٍخ0ِشحٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخ

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

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

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

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ّفغشح ٌٙب0ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌ
 4 ٚاحزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزحبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

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

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

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

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع

% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّحزٛي األعبعً ٌٍّمشس -  111%  

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

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

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √    رذسٌت ػًٍّ      √ِحبضشاد ٔظشٌخ        



 

 

√    أٔشطخ فصٍٍخ          دساعخ حبٌخ          

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطف

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي             √ٔظشي              

√     ػًٍّ          √ أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     زٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح    ِزٛافشح      ِ    

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح √     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح       

اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غٍش ِزٛافشح √    ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح       

ًقشس ػذو رٌافش انؼذد انكبفً ين أػضبء ين انصؼٌثبد انزً ًاجيذ رذسٌس ىزا ان  -قٌٍد إداسٌخ ًرنظًٍٍخ: -4

 انيٍئخ انًؼبًنخ نزذسٌس انجبنت انزطجٍقً

ػذو رحذٌذ ًقذ نهزذسٌت انًٍذانً نيزه انًبدح فً انالئحخ انخبصخ ثبنكهٍخ ًثبنزبنً  -

ٌٌاجو انطالة صؼٌثبد فً رحذٌذ األًقبد انالصيخ نهضٌبساد انًٍذانٍخ نذًس انحضبنخ 

 ًانًسنٍن 

 اجغ ػهًٍخ كبفٍخ فً يكزجخ انكهٍخ خبصخ ثيزه انًبدحػذو ًجٌد يش -

 %77.65  -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقشس: -5

-يقزشحبد رحسٍن انًقشس : -6  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ  -1 

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

 ضي0صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّ -3

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -4

 رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ -5

)إْ ٚجذد (يالحظبد انًشاجؼٍن انخبسجٍٍن  -2  ال ٌٕطجك 

يب رى رنفٍزه ين يقزشحبد انزطٌٌش فً انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -1

 َٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمًأزذاة ِٓ ٌم -6

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍزه ين يقزشحبد  -9

 األعجبة (

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

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

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

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

 اٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -3

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئحخ

-خطخ انزطٌٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل ػن انزنفٍز رٌقٍذ انزطٌٌش  رٌصٍف انزطٌٌش يجبالد انزطٌٌش 

رحغٍٓ إِىبٍٔبد 

 اٌزذسٌظ 

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

مغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالةاٌ لجً رذسٌظ اٌّمشس  



 

 

رٛفٍش اٌٛلذ 

اٌالصَ ٌٍضٌبساد 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط 

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئحخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحٛس

.د / صٌنت صالح يحًٌد ٌٌسف انًبدح : أ.و أسزبر  

سئٍس انقسى: أ.د/ سؼٍذ ينبع جبد انشة                                                                    د/ أنجً سؼٍذ ػجذ انحًٍذ                           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رقشٌش يقشس دساسً

و6102/6108إداسح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نؼبو    

 قسى: االقزصبد انًنضنً

-يؼهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

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

اٌمغُرشىًٍ ِجٍظ  إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5  

√غٍش ِزٛفش       ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزحبْ 6  

 ػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚصالصخ ٌٍزطجٍمً ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7

-يؼهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

ػذد اٌطالة اٌٍّزحمٍٓ ثبٌّمشس -  141 

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزحبْ  -   141  

ٍجخ االِزحبْ ٔز - ػذد           %                       ػذد       %                      

16016     25%            ساعت   13011        123ٔبجح      

إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجحٍٓ طجمب ٌٍزمذٌشاد  -

 اٌحبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%15054     %        جٍذ جذا   4015ِّزبص         

%31051ِمجٛي                %     25   جٍذ         

-رذسٌس انًقشس : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌػبد
 ػذد انسبػبد

 نظشي ًرطجٍقً
 4 ِشحٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخصبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشحٍخ0

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

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

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

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌّفغشح ٌٙب0
 4 ٚاحزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ىالد ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ0ِش
 4 ششٚط االٌزحبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

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

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

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

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع

% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّحزٛي األعبعً ٌٍّمشس -  111%  

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

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

ٚاٌزؼٍُأعبٌٍت اٌزؼٍٍُ  - √رذسٌت ػًٍّ    √      ِحبضشاد ٔظشٌخ        



 

 

√دساعخ حبٌخ                  أٔشطخ فصٍٍخ      

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد 

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد  

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي√             ٔظشي              

√ػًٍّ     √           أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح        

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح√    افشح ثذسجخ ِحذٚدح     ِزٛافشح      ِزٛ    

اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غٍش ِزٛافشح√   ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح         

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

 اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً

ػذَ رحذٌذ ٚلذ ٌٍزذسٌت اٌٍّذأً ٌٙزٖ اٌّبدح فً اٌالئحخ اٌخبصخ ثبٌىٍٍخ ٚثبٌزبًٌ  -

ٌٛاجٗ اٌطالة صؼٛثبد فً رحذٌذ األٚلبد اٌالصِخ ٌٍضٌبساد اٌٍّذأٍخ ٌذٚس اٌحضبٔخ 

 ٚاٌّغٍٕٓ 

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

 %86.07            -شس:نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًق -5

-يقزشحبد رحسٍن انًقشس : -6  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ  - 

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ -

 صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

 ىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخرغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌج -

)إْ ٚجذد (يالحظبد انًشاجؼٍن انخبسجٍٍن  -2 ٌٛجذال    

يب رى رنفٍزه ين يقزشحبد انزطٌٌش فً انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -3

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -4

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍزه ين يقزشحبد  -9

 األعجبة (

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

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

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

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

 اٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -6

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئحخ

-خطخ انزطٌٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل ػن انزنفٍز رٌقٍذ انزطٌٌش  رٌصٍف انزطٌٌش يجبالد انزطٌٌش 

رحغٍٓ إِىبٍٔبد 

 اٌزذسٌظ 

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت 

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

ذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظػضٛ ٍ٘ئخ اٌز لجً رذسٌظ اٌّمشس  

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة لجً رذسٌظ اٌّمشس



 

 

رٛفٍش اٌٛلذ 

ٌٍضٌبساد اٌالصَ 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط 

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئحخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحٛس

انًبدح : أ.و.د / صٌنت صالح يحًٌد ٌٌسف  أسزبر  

سئٍس انقسى: أ.د/ سؼٍذ ينبع جبد انشة                                                    ذ انحًٍذ                د/ أنجً سؼٍذ ػج                           

و6108/ 6/ 64ربسٌخ اػزًبد يجهس انقسى   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رقشٌش يقشس دساسً

و6109/ 6108إداسح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نؼبو    

 

: االقزصبد انًنضنًقسى  

 

-يؼهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

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

 رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5

√غٍش ِزٛفش       ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزحبْ 6  

 ػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚاصٕبْ أػضبء ٍ٘ئخ ِؼبٚٔخ ٌٍزطجٍمً ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7

-يؼهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

ػذد اٌطالة اٌٍّزحمٍٓ ثبٌّمشس -   312  

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزحبْ  -  311 

ٔزٍجخ االِزحبْ  - ػذد           %                       ػذد       %                      

1066     2%            ساعت   66034        266ٔبجح      

إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجحٍٓ طجمب ٌٍزمذٌشاد  -

 اٌحبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%3102%        جٍذ جذا        1067ِّزبص         

%1206ِمجٛي              %     4605         جٍذ   

-رذسٌس انًقشس : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌػبد
 ػذد انسبػبد

 نظشي ًرطجٍقً
 4 ِشحٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚاٌخصبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشحٍخ0

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

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

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

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد اٌّفغشح ٌٙب0
 4 ٚاحزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزحبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

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

 اٌزصٍُّ اٌذاخًٍ  ٌذٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ 
الا ٔزكبئج االعكزجٍبٔبد ٚرحٍٍٍٙكب ٌذساعكخ ٚالكغ رٍكه اٌّؤعغكبد )دٚس ػّكً اعكزجٍبْ ٚرطجٍمكٗ ٚاعكزخ انزطجٍقً :
دٚس اٌّغٍٕٓ( ِمبسٔزٗ ثّب ٌجت أْ رىْٛ ػٍٍٗ رٍكه اٌّؤعغكبد ِكغ ثٍكبْ اٌّشكىالد اٌزكً رٛاجكٗ رٍكه  –اٌحضبٔخ 

 0اٌّؤعغبد ٚػًّ ِمزشحبد ٌٙب0، ٚرٌه ثبٌزضآِ ِغ إٌظشي خالي اٌزشَ اٌذساعً
 ٌبض األطفبي  فً ضٛء احزٍبجبد ٘زٖ اٌّشحٍخػًّ ٚعبئً رؼٍٍٍّخ ٌّشحٍخ س -

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع



 

 

% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّحزٛي األعبعً ٌٍّمشس -  111%  

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

اٌّمشسِذي رغطٍخ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد  -  <61           61-14                     >15   √  

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √رذسٌت ػًٍّ    √      ِحبضشاد ٔظشٌخ        

√دساعخ حبٌخ                  أٔشطخ فصٍٍخ      

 األػّبي اٌفصٍٍخ )رزوش(:                  

ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد  ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطفٌٛخ

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي√             ٔظشي              

√ػًٍّ     √           أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     فشح ثذسجخ ِحذٚدح    ِزٛافشح      ِزٛا    

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح√    ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح         

اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غٍش ِزٛافشح√   ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح         

س ػذَ رٛافش اٌؼذد اٌىبفً ِٓ أػضبء ِٓ اٌصؼٛثبد اٌزً ٚاجٙذ رذسٌظ ٘زا اٌّمش  -قٌٍد إداسٌخ ًرنظًٍٍخ: -4

 اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً

ػذَ رحذٌذ ٚلذ ٌٍزذسٌت اٌٍّذأً ٌٙزٖ اٌّبدح فً اٌالئحخ اٌخبصخ ثبٌىٍٍخ ٚثبٌزبًٌ  -

ٌٛاجٗ اٌطالة صؼٛثبد فً رحذٌذ األٚلبد اٌالصِخ ٌٍضٌبساد اٌٍّذأٍخ ٌذٚس اٌحضبٔخ 

 ٚاٌّغٍٕٓ 

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

  %91.49            -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقشس: -5

-يقزشحبد رحسٍن انًقشس : -6  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ  - 

 إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ -

 اسح إٌّضي0صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إد -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

 رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ -

)إْ ٚجذد (يالحظبد انًشاجؼٍن انخبسجٍٍن  -2  ال ٌٛجذ 

يب رى رنفٍزه ين يقزشحبد انزطٌٌش فً انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -5

 ة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمًأزذا -6

)ِب ً٘ ٚ يب نى ٌزى رنفٍزه ين يقزشحبد  -9

 األعجبة (

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

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

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

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

 اٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -6

 ئحخٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌال

-خطخ انزطٌٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئٌل ػن انزنفٍز رٌقٍذ انزطٌٌش  رٌصٍف انزطٌٌش يجبالد انزطٌٌش 

رحغٍٓ إِىبٍٔبد 

 اٌزذسٌظ 

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

ٌزذسٌت  إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس

 اٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛ

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس



 

 

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

ّمشسلجً رذسٌظ اٌ  اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة 

رٛفٍش اٌٛلذ 

اٌالصَ ٌٍضٌبساد 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط 

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح 

 اٌٍّذأٍخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئحخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحٛس

ح : أ.و.د / صٌنت صالح يحًٌد ٌٌسف انًبد أسزبر  

سئٍس انقسى: أ.د/ سؼٍذ ينبع جبد انشة                                                    د/ أنجً سؼٍذ ػجذ انحًٍذ                                           

  و9/01/6109ربسٌخ اػزًبد يجهس انقسى  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دساسً رقشٌش يقشس  

و6161/ 6109إداسح يؤسسبد طفٌنخ ًيسنٍن نؼبو    

 

 قسى: االقزصبد انًنضنً

 

-يؼهٌيبد أسبسٍخ : –أ   

 إداسح ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ اعُ اٌّمشس 1

 الزصبد ِٕضًٌ اٌزخصص 2

 اٌضبٌضخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

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

َ اٌّزجغ الخزٍبس ٌجٕخ االِزحبٔبدإٌظب 5  رشىًٍ ِجٍظ اٌمغُ 

√غٍش ِزٛفش       ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسجٍخ ٌالِزحبْ 6  

 ػذد اصٕبْ أعزبرٖ ٌٍّبدح ٚاصٕبْ أػضبء ٍ٘ئخ ِؼبٚٔخ ٌٍزطجٍمً ػذد اٌمبئٍّٓ ثبٌزذسٌظ 7

-يؼهٌيبد يزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئٍبد : – 0  

حمٍٓ ثبٌّمشسػذد اٌطالة اٌٍّز -   337  

ػذد اٌطالة اٌزٌٓ أدٚا االِزحبْ  -  331  

ٔزٍجخ االِزحبْ  - %              ػذد             %                           ػذد                      

%1021     11ساعت             %      61076        326ٔبجح      

زمذٌشاد إٌغجخ اٌّئٌٛخ % ٌٍٕبجحٍٓ طجمب ٌٍ -

 اٌحبصٍٍٓ ػٍٍٙب

%1207%        جٍذ جذا        3013ِّزبص         

%4105%         ِمجٛي          3406جٍذ            

-رذسٌس انًقشس : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزً رُ رذسٌغٙب -  

 انًٌضٌػبد
 ػذد انسبػبد

 نظشي ًرطجٍقً
 4 ٌخصبئص إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ فً رٍه اٌّشحٍخ0ِشحٍخ اٌطفٌٛخ ٚاٌخصبئص اٌٍّّضح ٌٙب ِٚزطٍجبد إٌّٛ ٚا

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

 4 اٌٍٙىً اإلداسي ٌّؤعغبد سٌبض األطفبي0
 4 ح دٚس اٌحضبٔخ 0األعظ اٌؼٍٍّخ إلداس 

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

 اٌّؤعغبد0
4 

 4 اٌّفغشح ٌٙب0ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ رؼشٌفٙب ٚ إٌظشٌبد 
 4 ٚاحزٍبجبرٙب0  –خصبئص ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ إٌفغٍخ ٚاالجزّبػٍخ 

 4 ِشىالد ِشحٍخ اٌشٍخٛخخ0
 4 ششٚط االٌزحبق(0 -أعجبة إٌشأح  –دٚس سػبٌخ اٌّغٍٕٓ ) اٌزؼشٌف  

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

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

 0، ٚرٌه ثبٌزضآِ ِغ إٌظشي خالي اٌزشَ اٌذساع0ًاٌّؤعغبد ٚػًّ ِمزشحبد ٌٙب
 ػًّ ٚعبئً رؼٍٍٍّخ ٌّشحٍخ سٌبض األطفبي  فً ضٛء احزٍبجبد ٘زٖ اٌّشحٍخ -

4 

 14عبػخ ِمغّخ ػٍى  56 اإلجّبًٌ

 أعجٛع

% ٌّب رُ رذسٌغٗ ِٓ اٌّحزٛي األعبعً ٌٍّمشس -  111%  



 

 

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

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

أعبٌٍت اٌزؼٍٍُ ٚاٌزؼٍُ - √رذسٌت ػًٍّ    √      ِحبضشاد ٔظشٌخ        

√دساعخ حبٌخ                  أٔشطخ فصٍٍخ      

)رزوش(:                  األػّبي اٌفصٍٍخ   

ِؼبسض فٍٕخ ألػّبي اٌطالة اٌخبصخ ثّؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ ٚصٌبساد 

 ٍِذأٍخ ٌزمٍٍُ ٘زٖ اٌّؤعغبد

 رمذٌُ رمبسٌش فٍٕخ ػٓ ِؤعغبد اٌطفٌٛخ ٚاٌّغٍٕٓ

طشٌمخ رمٌُٛ اٌطالة - شفٛي√             ٔظشي              

√ ػًٍّ    √           أػّبي فصٍٍخ       

-اإليكبنبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼٍٍّخ - غٍش ِزٛافشح√     ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح        

اٌٛعبئً اٌّؼٍٕخ- غٍش ِزٛافشح√    ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح         

اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد - زٛافشحغٍش ِ√   ِزٛافشح      ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح         

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

 اٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً

ػذَ رحذٌذ ٚلذ ٌٍزذسٌت اٌٍّذأً ٌٙزٖ اٌّبدح فً اٌالئحخ اٌخبصخ ثبٌىٍٍخ ٚثبٌزبًٌ  -

ألٚلبد اٌالصِخ ٌٍضٌبساد اٌٍّذأٍخ ٌذٚس اٌحضبٔخ ٌٛاجٗ اٌطالة صؼٛثبد فً رحذٌذ ا

 ٚاٌّغٍٕٓ 

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

% 96.39            -نزٍجخ رقٌٌى انطالة نهًقشس: -5  

-يقزشحبد رحسٍن انًقشس : -6  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ  - 

 طالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم0ٌُٛإػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت اٌ -

 صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً رخصص إداسح إٌّضي0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

 رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ -

 رذسٌت اٌطالة ػٍى أعبٌٍت اٌزؼٍُ االٌىزشًٚٔ -

)إْ ٚجذد (ن انخبسجٍٍن يالحظبد انًشاجؼٍ -2  ال ٌٛجذ 

يب رى رنفٍزه ين يقزشحبد انزطٌٌش فً انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 0 -

 أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت اٌزطجٍمً -

رقذٌى فٍذٌٌىبد رؼهًٍٍخ نهطالة ػهى يٌاقغ انزٌاصم االجزًبػً نكٍفٍخ انزؼبيم يغ  -

 انًنصبد االنكزشًنٍخ

)ِب ً٘ ٚ نى ٌزى رنفٍزه ين يقزشحبد  يب -9

 األعجبة (

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

 ٚجٛد رذسٌت وبفً ثبٌىٍٍخ ألػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى ٚضغ ثٕٛن األعئٍخ

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

ٍخ ثبٌمغُ اٌزً ٌزُ ثٙب رؼٍٍٓ ِؼٍذ ٚاحذ وً ػبَ ػٍى أْ ٌىْٛ رخصص اٌخّغ

 اٌّؼٍذ فً اٌزغزٌخ ٚاٌّالثظ ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح اٌٍّذأٍخ   -12

 ٚجبسي ارخبر إجشاءاد رغٍٍش اٌالئحخ

-و :خطخ انزطٌٌش نهًقشس نهؼبو انقبد -01  

 انًسئٌل ػن انزنفٍز رٌقٍذ انزطٌٌش  رٌصٍف انزطٌٌش يجبالد انزطٌٌش 

رحغٍٓ إِىبٍٔبد 

 اٌزذسٌظ 

   

ِغ ثذاٌخ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ حذٌضخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساعً

 ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌٚجٕخ ششاء اٌىزت ثبٌمغُ

إػذاد ثٕه أعئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسٌت 

م0ٌُٛاٌطالة ػٍى األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍز  

 ػضٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئُ ثبٌزذسٌظ لجً رذسٌظ اٌّمشس



 

 

صٌبدح ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 رخصص إداسح إٌّضي0

ِغ ثذاٌخ اٌخطخ 

 اٌخّغٍخ اٌمبدِخ

 اٌمغُ اٌؼًٍّ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ

أزذاة ِٓ ٌمَٛ ثزذسٌظ اٌجبٔت 

 اٌزطجٍمً

ٌزؼٍٍُ ٚاٌطالةاٌمغُ اٌؼًٍّ ٚٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ ا لجً رذسٌظ اٌّمشس  

رذسٌت اٌطالة ػٍى أعبٌٍت اٌزؼٍُ  

 االٌىزشًٚٔ ػٍى إٌّصبد اٌزؼٍٍٍّخ

 ِشوض اٌخذِخ اٌؼبِخ ثبٌىٍٍخ ٚٚحذح اٌزذسٌت فً اإلجبصح اٌصٍفٍخ

رٛفٍش اٌٛلذ 

اٌالصَ ٌٍضٌبساد 

اٌٍّذأٍخ 

 ٌٍّؤعغبد

رغٍٍش فً الئحخ ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٌٛط 

ٚٚضغ ٚلذ فً اٌالئحخ ٌٍضٌبسح 

ٍٔخاٌٍّذا  

 اٌمغُ اٌؼًٍّ  جبسي إػذاد اٌالئحخ 

 ٚوبٌخ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحٛس

انًبدح : أ.و.د / صٌنت صالح يحًٌد ٌٌسف  أسزبر  

ٍذ ينبع جبد انشةسئٍس انقسى: أ.د/ سؼ                                                    د/ أنجً سؼٍذ ػجذ انحًٍذ                                           

و 6161/ 6/06ربسٌخ اػزًبد يجهس انقسى    

  

 

 

 

 



 

 (;6نوىرج سقن ) 

 7162/7162عالقبت أسشية  جقشيش هقشس دساسي

 األقحصبد الونزليقسن:

 -هعلىهبت أسبسية : –أ 

 اٌؼاللاث األسشٌت  اسُ اٌّمشس 1

 االلخصاد إٌّضًٌ اٌخخصص 2

 اٌثاٌثت  اٌفشلت / اٌّسخىي 3

 ( ٔظشي  2) وزذة  14 ػذد اٌىزذاث / اٌساػاث اٌّؼخّذة 4

 بّؼشفت ِدٍس اٌمسُ  إٌظاَ اٌّخبغ الخخٍاس ٌدٕت االِخسأاث 5

 غٍش ِخىفش       √       ِخىفش            ٔظاَ اٌّشاخؼت اٌخاسخٍت ٌالِخساْ 6

 

   ٌّادةاسخار أ ػذد اٌمائٍّٓ باٌخذسٌس 7

 -هعلىهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

ػدددددددددذد اٌ دددددددددال   -

 اٌٍّخسمٍٓ باٌّمشس

 141       

ػددذد اٌ ددال  اٌددزٌٓ  -

 أدوا االِخساْ 

 1غٍا           147 

 %   97.97ٔداذ :   ٔسبت    ٔخٍدت االِخساْ  -

 % 3..2سسى  :  ٔسبت 

 

 سسى       3ٔداذ            145            

 

 

إٌسددددبت اٌّ ىٌددددت %  -

ٌٍٕدددددددددداخسٍٓ  بمددددددددددا 

ٌٍخمددذٌشاث اٌسايددٍٍٓ 

 ػٍٍها

 

 خٍذ خذا      32ِّخاص            .1            

 

 ِمبىي      41خٍذ            55             

 

 ضؼٍف     2               

 -جذسيس الوقشس : – 7

اٌّىضدددىػاث اٌخدددً  -

 حُ حذسٌسها

  

 الوىضىعبت الحي جن جذسيسهب

 فعليب

 عذد 

 السبعبت

 إسن الوحبضش  

ششذ ِفهىَ األسشة  -األسشة ) حؼشٌفها -1
 –أهٍّخها  –واٌضواج واٌفشق بٍٕهّا وِمىِاحهّا 

 خصائصها (.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

 د/ إٔدً اٌ ىخً 2 وظائف االسشة وأّٔا ها. -2

أثش اٌخغٍش االخخّاػً واٌخىٕىٌىخً ػٍى  -3
 األسشة.

 د/ إٔدً اٌ ىخً 2

 2 األسشة. دوسة زٍاة -4
 د/ إٔدً اٌ ىخً

اٌؼاللاث االخخّاػٍت وّمذِت ٌٍؼاللاث  -5
 األسشٌت.

2 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

ػىاًِ حؤثش ػًٍ اٌؼاللاث فً إ اس األسشة,  -6
 واٌّبادئ اٌخً حمىَ ػٍٍها اٌؼاللاث.

 د/ إٔدً اٌ ىخً 2

أٔىاع اٌؼاللاث االسشٌت )اٌؼاللت بٍٓ  -7
 اٌىاٌذٌٓ(.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً



 

حابغ أٔىاع اٌؼاللاث االسشٌت )اٌؼاللت بٍٓ  -1
 اٌىاٌذٌٓ واألبٕاء(.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

حابغ أٔىاع اٌؼاللاث االسشٌت )اٌؼاللت  -9
 األخىٌت(.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

 اٌخّاسه األسشي(اٌخىاًِ األسشي ) -.1
 وِمىِاحه.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

اٌّشىالث األسشٌت ) اٌخفىه االسشي  -11
 اٌالسادي(. –االسادي 

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

دوس اٌّؤسساث االخخّاػٍت فً خذِت  -12
 وسػاٌت األسشة.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

 د/ إٔدً اٌ ىخً 7 زمىق اٌ فً فً اٌّىاثٍمت اٌذوٌٍت. -13

 د/ إٔدً اٌ ىخً 7 اٌؼٕف ضذ اٌ فً. -14

 ساػت21إٌظشٌت =  21 اخّاًٌ اٌساػاث
 

 % ٌّدددا حدددُ حذسٌسددده -

ِدددددددددددٓ اٌّسخدددددددددددىي 

 األساسً ٌٍّمشس

 1.. % 

ِذي اٌخضاَ اٌمدائٍّٓ  -

باٌخدددددذسٌس بّسخدددددىي 

 اٌّمشس 

        <6.             6.-14            >15             √ 

ِدددددددددددذي حغ ٍدددددددددددت  -

االِخسددددددددددددددددددددددددددددددداْ 

 ٌّىضىػاث اٌّمشس

        <6.             6.-14            >15             √ 

اٌخؼٍددددددددٍُ أسدددددددداٌٍ   -

 واٌخؼٍُ

 .اٌّساضشة اٌّ ىسة •   

 إسخشاحٍدٍت زً اٌّشىالث.  •

 إسخشاحٍدٍت اٌخؼٍُ اٌمائُ ػٍى اٌّششوػاث.      •

 .اٌؼصف اٌزهًٕ •

 إسخشاحٍدٍت اٌخؼٍُ اٌخؼاؤً •

 إسخشاحٍدٍت إٌّالشت وزٍماث اٌبسث •

 إسخشاحٍدٍت اٌبٍاْ اٌؼًٍّ •

 إسخشاحٍدٍاث اٌخؼٍُ اٌزاحً •

 االوخشاف •

 ٌؼ  األدواس •

 اٌؼشوض اٌخؼٍٍٍّت  •

 ػًّ وخٍباث اسشادٌتاألػّاي اٌفصٍٍت )حزوش( :   

 شٌمددددددددددت حمددددددددددىٌُ  -

 اٌ ال 

 √               شفىي             √     ٔظشي           

                ػًٍّ           √    أػّاي فصٍٍت       

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -8

 غٍش ِخىافشة         ِخىافشة بذسخت ِسذودة      √      ِخىافشة      اٌّشاخغ اٌؼٍٍّت -

 غٍش ِخىافشة          ِخىافشة بذسخت ِسذودة     √  ِخىافشة           اٌىسائً اٌّؼٍٕت-

اٌّسددددددددددددددددددددخٍضِاث  -

 واٌخاِاث

 غٍش ِخىافشة        ِخىافشة بذسخت ِسذودة     √  ِخىافشة          

قيووووووووىد إداسيووووووووة  -9

   -وجنظيوية:

 

نحيجووووووووة جقووووووووىين  -:

   -الطالة للوقشس:

95.33 % 

هقحشحبت جحسوي   -;

 -الوقشس :

 ششاء ِشاخغ زذٌثت ٌٍّىخبت . -1

 إػذاد بٕه أس ٍت ٌٍّمشس ٌخذسٌ  اٌ ال  ػٍى األّٔا  اٌّخخٍفت ٌٍخمىٌُ. -2



 

 صٌادة ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً حخصص إداسة إٌّضي. -3

 أخذا  ِٓ ٌمىَ بخذسٌس اٌدأ  اٌخ بٍمً -4

 صٌادة ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ اٌّخازت ٌخذسٌس إٌظشي   -5

 اٌ ال  السخخذاِها فً ِؼاسض اٌىٍٍت واٌداِؼتِشاسٌغ حىفٍش ِىاْ ِٕاس  ٌخخضٌٓ أػّاي  -6

هالحظوووووووووووووووووووووبت  -2

الووووووووووووووووووووووووووووشا عي  

)إْ الخوووووووووووووووووبس يي  

 وخذث (

1- 

2- 

3- 

هووب جوون جن يووز  هوو   -2

الحطىيش في هقحشحبت 

 العبم السببق

 ششاء ِشاخغ زذٌثت ٌٍّىخبت . -1

 أخذا  ِٓ ٌمىَ بخذسٌس اٌدأ  اٌخ بٍمً -2

هووب لوون يووحن جن يووز   -9

)ِا هً ه  هقحشحبت 

 و األسبا  (

إػددذاد بٕدده أسدد ٍت ٌٍّمددشس ٌخددذسٌ  اٌ ددال  ػٍددى األّٔددا  اٌّخخٍفددت ٌٍخمددىٌُ. بسددب  ػددذَ وخددىد  -1

 هٍ ت اٌخذسٌس ػٍى وضغ بٕىن األس ٍتحذسٌ  وافً باٌىٍٍت ألػضاء 

صٌادة ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٕدٍٓ فدً حخصدص إداسة إٌّضي.ورٌده بسدب  اٌخ دت اٌخّسدٍت باٌمسدُ  -2

اٌخً ٌخُ بها حؼٍٍٓ ِؼٍدذ وازدذ ودً ػداَ ػٍدى أْ ٌىدىْ حخصدص اٌّؼٍدذ فدً اٌخغزٌدت واٌّالبدس 

 واإلداسة باٌخبادي وً ػاَ

خذسٌس إٌظشي بسب  ِسذودٌت األِاوٓ وصٌادة أػذاد صٌادة ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ اٌّخازت ٌ -3

 اٌ ال  وً ػاَ 

اٌ ال  السخخذاِها فً ِؼداسض اٌىٍٍدت واٌداِؼدت ِشاسٌغ حىفٍش ِىاْ ِٕاس  ٌخخضٌٓ أػّاي  -4

 بسب  ِسذودٌت األِاوٓ اٌّخصصت ٌٍمسُ باٌىٍٍت

 -خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -61

ِددداالث 

 اٌخ ىٌش 

حىيدددددٍف 

 اٌخ ىٌش

 اٌّس ىي ػٓ اٌخٕفٍز حىلٍج اٌخ ىٌش 

حسسٍٓ 

إِىأٍاث 

 اٌخذسٌس 

   

ششاء 

ِشاخغ 

زذٌثت 

 ٌٍّىخبت 

وواٌت اٌذساساث اٌؼٍٍا وٌدٕت ششاء اٌىخ   ِغ بذاٌت اٌؼاَ اٌذساسً

 باٌمسُ

صٌادة ػذد 

اٌّؼٍذٌٓ 

اٌّؼٍٍٕٓ 

فً 

حخصص 

إداسة 

 إٌّضي.

 وػٍّذ اٌىٍٍتاٌمسُ اٌؼًٍّ  ِغ بذاٌت اٌخ ت اٌخّسٍت اٌمادِت

إػذاد بٕده 

أسدددددددددددد ٍت 

ٌٍّمدددددددددشس 

ٌخدددددددذسٌ  

اٌ دددددددال  

ػٍددددددددددددددى 

األّٔددددددددا  

اٌّخخٍفددددددت 

 ٌٍخمىٌُ.

 ػضى هٍ ت اٌخذسٌس اٌمائُ باٌخذسٌس لبً حذسٌس اٌّمشس

صٌادة ػذد 

       اٌّذسخاث 

 ػٍّذ اٌىٍٍت  فً اٌخ ت اٌّسخمبٍٍت ٌٍىٍٍت 

سئٍس اٌمسُ: أ.د/ سؼٍذ ِٕاع                اسُ ِٕسك اٌّادة:   د/ إٔدً سؼٍذ اٌ ىخً                           

2.11/  6/   24:   االػخّاد فً ِدٍس اٌمسُ اٌؼًٍّ حاسٌخ   

 



 

 

 (;6نوىرج سقن ) 

 7162/7169جقشيش هقشس دساسي عالقبت أسشية 

 الونزلي االقحصبد قسن:

 -أسبسية :هعلىهبت  –أ 

 اٌؼاللاث األسشٌت  اسُ اٌّمشس 1

 االلخصاد إٌّضًٌ اٌخخصص 2

 اٌثاٌثت  اٌفشلت / اٌّسخىي 3

 ( ٔظشي  2وزذة )  14 ػذد اٌىزذاث / اٌساػاث اٌّؼخّذة 4

 بّؼشفت ِدٍس اٌمسُ  إٌظاَ اٌّخبغ الخخٍاس ٌدٕت االِخسأاث 5

 غٍش ِخىفش     √     ِخىفش                ٔظاَ اٌّشاخؼت اٌخاسخٍت ٌالِخساْ 6

 أسخار اٌّادة  ػذد اٌمائٍّٓ باٌخذسٌس 7

 -هعلىهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

ػذد اٌ ال  اٌٍّخسمٍٓ  -

 باٌّمشس

 3.1       

ػذد اٌ ال  اٌزٌٓ أدوا  -

 االِخساْ 

 3..       

 %    99.67ٔداذ :   ٔسبت    ٔخٍدت االِخساْ  -

 % 33..سسى  :  ٔسبت  

 سسى       1ٔداذ            ..3            

إٌسبت اٌّ ىٌت %  -

ٌٍٕاخسٍٓ  بما ٌٍخمذٌشاث 

 اٌسايٍٍٓ ػٍٍها

 

 

   34% خٍذ خذا         11.33           1%   ِّخاص      2.66     

 

   144%  ِمبىي         ...41         114%    خٍذ        ..31    

       

 .ــــــ %   ضؼٍف خذا   ــــــــــ         .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %  ضؼٍف       

   



 

            1% ػزس         33..                 .ــــــــــــــــــــــــــ % ساس  الئست         

 -جذسيس الوقشس : – 7

اٌّىضىػاث اٌخً حُ  -

 حذسٌسها

  

 الوىضىعبت الحي جن جذسيسهب

 فعليب

 عذد 

 السبعبت

 إسن الوحبضش  

ششذ ِفهىَ األسشة  -األسشة ) حؼشٌفها -1

 –أهٍّخها  –واٌضواج واٌفشق بٍٕهّا وِمىِاحهّا 

 خصائصها (.

7 

 د/ إٔدً اٌ ىخً

 د/ إٔدً اٌ ىخً 2 وظائف االسشة وأّٔا ها. -2

واٌخىٕىٌىخً ػٍى أثش اٌخغٍش االخخّاػً  -3

 األسشة.

 د/ إٔدً اٌ ىخً 2

 د/ إٔدً اٌ ىخً 2 دوسة زٍاة األسشة. -4

اٌؼاللاث االخخّاػٍت وّمذِت ٌٍؼاللاث  -5

 األسشٌت.

2 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

ػىاًِ حؤثش ػًٍ اٌؼاللاث فً إ اس األسشة,  -6

 واٌّبادئ اٌخً حمىَ ػٍٍها اٌؼاللاث.

2 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

اٌؼاللاث االسشٌت )اٌؼاللت بٍٓ أٔىاع  -7

 اٌىاٌذٌٓ(.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

حابغ أٔىاع اٌؼاللاث االسشٌت )اٌؼاللت بٍٓ  -1

 اٌىاٌذٌٓ واألبٕاء(.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

حابغ أٔىاع اٌؼاللاث االسشٌت )اٌؼاللت  -9

 األخىٌت(.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

 اٌخّاسه األسشي(اٌخىاًِ األسشي ) -.1

 وِمىِاحه.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

اٌّشىالث األسشٌت ) اٌخفىه االسشي  -11

 اٌالسادي(. –االسادي 

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

دوس اٌّؤسساث االخخّاػٍت فً خذِت  -12

 وسػاٌت األسشة.

7 
 د/ إٔدً اٌ ىخً

 د/ إٔدً اٌ ىخً 7 زمىق اٌ فً فً اٌّىاثٍمت اٌذوٌٍت. -13

 د/ إٔدً اٌ ىخً 7 اٌؼٕف ضذ اٌ فً. -14



 

 ساػت21إٌظشٌت =  21 اخّاًٌ اٌساػاث

 
% ٌّا حُ حذسٌسه ِٓ  -

 اٌّسخىي األساسً ٌٍّمشس

  1.. % 

ِذي اٌخضاَ اٌمائٍّٓ  -

 باٌخذسٌس بّسخىي اٌّمشس 

        <6.             6.-14            >15     √ 

ِذي حغ ٍت االِخساْ  -

 ٌّىضىػاث اٌّمشس

        <6.             6.-14            >15     √ 

 اٌّساضشة اٌّ ىسة. •    أساٌٍ  اٌخؼٍٍُ واٌخؼٍُ -

 إسخشاحٍدٍت زً اٌّشىالث.  •

 إسخشاحٍدٍت اٌخؼٍُ اٌمائُ ػٍى اٌّششوػاث.      •

 اٌؼصف اٌزهًٕ. •

 إسخشاحٍدٍت اٌخؼٍُ اٌخؼاؤً •

 إسخشاحٍدٍت إٌّالشت وزٍماث اٌبسث •

 ت اٌبٍاْ اٌؼًٍّإسخشاحٍدٍ •

 إسخشاحٍدٍاث اٌخؼٍُ اٌزاحً •

 االوخشاف •

 ٌؼ  األدواس •

 اٌؼشوض اٌخؼٍٍٍّت  •

 األػّاي اٌفصٍٍت )حزوش( :   ػًّ وخٍباث اسشادٌت

 √شفىي                           √      ٔظشي                     شٌمت حمىٌُ اٌ ال  -

  ػًٍّ                      √       أػّاي فصٍٍت             

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -8

 ِخىافشة بذسخت ِسذودة          غٍش ِخىافشة√      ِخىافشة     اٌّشاخغ اٌؼٍٍّت -

 ِخىافشة بذسخت ِسذودة          غٍش ِخىافشة√      ِخىافشة    اٌىسائً اٌّؼٍٕت-

 ِخىافشة بذسخت ِسذودة          غٍش ِخىافشة√      ِخىافشة    اٌّسخٍضِاث واٌخاِاث -

قيىد إداسية  -9

  -وجنظيوية:

 

 % نحيجة جقىين الطالة  -:



 

  -للوقشس:

هقحشحبت جحسي   -;

 -الوقشس :

 ششاء ِشاخغ زذٌثت ٌٍّىخبت . -7

 إػذاد بٕه أس ٍت ٌٍّمشس ٌخذسٌ  اٌ ال  ػٍى األّٔا  اٌّخخٍفت ٌٍخمىٌُ. -1

 اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً حخصص إداسة إٌّضي.صٌادة ػذد  -9

 أخذا  ِٓ ٌمىَ بخذسٌس اٌدأ  اٌخ بٍمً -.1

 صٌادة ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ اٌّخازت ٌخذسٌس إٌظشي   -11

 حىفٍش ِىاْ ِٕاس  ٌخخضٌٓ أػّاي ِشاسٌغ اٌ ال  السخخذاِها فً ِؼاسض اٌىٍٍت واٌداِؼت -12

هالحظبت الوشا عي   -2

 )إْ وخذث (الخبس يي  

1- 

2- 

3- 

هب جن جن يز  ه   -2

هقحشحبت الحطىيش في العبم 

 السببق

 ششاء ِشاخغ زذٌثت ٌٍّىخبت . -1

 أخذا  ِٓ ٌمىَ بخذسٌس اٌدأ  اٌخ بٍمً -2

هب لن يحن جن يز  ه   -9

)ِا هً و هقحشحبت 

 األسبا  (

وخىد إػذاد بٕه أس ٍت ٌٍّمشس ٌخذسٌ  اٌ ال  ػٍى األّٔا  اٌّخخٍفت ٌٍخمىٌُ. بسب  ػذَ  -5

 حذسٌ  وافً باٌىٍٍت ألػضاء هٍ ت اٌخذسٌس ػٍى وضغ بٕىن األس ٍت

صٌادة ػذد اٌّؼٍذٌٓ اٌّؼٍٍٕٓ فً حخصص إداسة إٌّضي.ورٌه بسب  اٌخ ت اٌخّسٍت باٌمسُ  -6

اٌخً ٌخُ بها حؼٍٍٓ ِؼٍذ وازذ وً ػاَ ػٍى أْ ٌىىْ حخصص اٌّؼٍذ فً اٌخغزٌت واٌّالبس 

 واإلداسة باٌخبادي وً ػاَ

ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ اٌّخازت ٌخذسٌس إٌظشي بسب  ِسذودٌت األِاوٓ وصٌادة أػذاد صٌادة  -7

 اٌ ال  وً ػاَ 

حىفٍش ِىاْ ِٕاس  ٌخخضٌٓ أػّاي ِشاسٌغ اٌ ال  السخخذاِها فً ِؼاسض اٌىٍٍت واٌداِؼت  -1

 بسب  ِسذودٌت األِاوٓ اٌّخصصت ٌٍمسُ باٌىٍٍت

 -خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -61

ِداالث 

 اٌخ ىٌش 

حىيٍف 

 اٌخ ىٌش

 اٌّس ىي ػٓ اٌخٕفٍز حىلٍج اٌخ ىٌش 

حسسٍٓ 

إِىأٍاث 

 اٌخذسٌس 

   

ششاء 

ِشاخغ 

زذٌثت 

 ٌٍّىخبت 

وواٌت اٌذساساث اٌؼٍٍا وٌدٕت ششاء  ِغ بذاٌت اٌؼاَ اٌذساسً

 اٌىخ  باٌمسُ

صٌادة ػذد 

اٌّؼٍذٌٓ 

اٌّؼٍٍٕٓ فً 

 اٌمسُ اٌؼًٍّ وػٍّذ اٌىٍٍت اٌخّسٍت اٌمادِتِغ بذاٌت اٌخ ت 



 

حخصص 

إداسة 

 إٌّضي.

إػذاد بٕه 

أس ٍت ٌٍّمشس 

ٌخذسٌ  

اٌ ال  ػٍى 

األّٔا  

اٌّخخٍفت 

 ٌٍخمىٌُ.

 ػضى هٍ ت اٌخذسٌس اٌمائُ باٌخذسٌس لبً حذسٌس اٌّمشس

صٌادة ػذد 

اٌّذسخاث 

واألِاوٓ 

اٌّخازت 

ٌخذسٌس 

 إٌظشي  

 ػٍّذ اٌىٍٍت  فً اٌخ ت اٌّسخمبٍٍت ٌٍىٍٍت 

 سئٍس ِدٍس اٌمسُ اٌؼًٍّ : أ .د/  سؼٍذ ِٕاع                        د/أدً سؼٍذ اٌ ىخً        اسُ ِٕسك اٌّادة :  

 2.19/  .1/   9:   االػخّاد فً ِدٍس اٌمسُ اٌؼًٍّ حاسٌخ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جقشيش هقشس دساسي لوبدة العالقبت األسشية

 7120/ 2019لعبم

 

 -هعلىهبت أسبسية : –أ 

 اٌؼاللاث األسشٌت اسُ اٌّمشس 1

 الخصاد ِٕضًٌ اٌخخصص 2

 اٌفشلت اٌثاٌثت  اٌفشلت / اٌّسخىي 3

 ( ٔظشي 2)  ػذد اٌىزذاث / اٌساػاث اٌّؼخّذة 4

 حشىًٍ ِدٍس اٌمسُ إٌظاَ اٌّخبغ الخخٍاس ٌدٕت االِخسأاث 5

 غٍش ِخىفش      ِخىفش      ٔظاَ اٌّشاخؼت اٌخاسخٍت ٌالِخساْ 6

 أسخار وازذ ٌٍّادة  ػذد اٌمائٍّٓ باٌخذسٌس 7

 -هعلىهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 6

 882 ػذد اٌ ال  اٌٍّخسمٍٓ باٌّمشس -

    332 ػذد اٌ ال  اٌزٌٓ أدوا االِخساْ  -

 ػذد       %                               ػذد       %                        ٔخٍدت االِخساْ  -

 ساس      99.1           337ٔاخر       

 -جذسيس الوقشس : – 7

 اإلرشاد الزواجي)تعريفه، أهدافه، وظائفه، أساليبه(. الوىضىعبت الحي جن جذسيسهب -
 %91 % ٌّا حُ حذسٌسه ِٓ اٌّسخىي األساسً ٌٍّمشس -

 15<            14 -.6       .6> ِذي اٌخضاَ اٌمائٍّٓ باٌخذسٌس بّسخىي اٌّمشس  -

 15<         14-.6       .6> ِذي حغ ٍت االِخساْ ٌّىضىػاث اٌّمشس -

 ِساضشاث ٔظشٌت           حذسٌ  ػًٍّ أساٌٍ  اٌخؼٍٍُ واٌخؼٍُ -

 دساست زاٌت          أٔش ت فصٍٍت

 األػّاي اٌفصٍٍت )حزوش( :       

 ِؼاسض فٍٕت ألػّاي اٌ ال 

 ٔظشي                       شفىي   شٌمت حمىٌُ اٌ ال  -

 أػّاي فصٍٍت               ػًٍّ

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -8

 ِخىافشةِخىافشة      ِخىافشة بذسخت ِسذودة    غٍش   اٌّشاخغ اٌؼٍٍّت -

 ِخىافشة      ِخىافشة بذسخت ِسذودة    غٍش ِخىافشة  اٌىسائً اٌّؼٍٕت-

 ِخىافشة      ِخىافشة بذسخت ِسذودة    غٍش ِخىافشة  اٌّسخٍضِاث واٌخاِاث -

ٌٍس ٌٍّمشس خأ  ح بٍمً إلحازت اٌفشيت ٌؼشض  -   -قيىد إداسية وجنظيوية: -9

وحٕاوي اٌّىضىػاث اٌّخخٍفت وخايت اٌّشىالث 

األسشٌت  اٌخً ٌد  ٔخاوٌها ب شٌمت اٌّساواة أو 

 باٌضٌاساث اٌٍّذأٍت فً اٌّؤسساث اٌّؼٍٕت بزٌه .

 -هقحشحبت جحسي  الوقشس : -;

 

 

 

حسذٌث إػذاد بٕه أس ٍت ٌٍّمشس ٌخذسٌ  اٌ ال  ػٍى األّٔا  

 اٌسذٌثت واٌّخ ىسة ٌٍخمىٌُ.

صٌادة ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ اٌّخازت ٌخذسٌس إٌظشي ٌخٕاس  

 أػذاد اٌ ال .

 

√ 

3  

√ 
√ 

√ 

√ 
 

√  
 

√ 
    

 



 

  )إْ وخذث (هالحظبت الوشا عي  الخبس يي   -2

هووب جوون جن يووز  هوو  هقحشحووبت الحطووىيش فووي العووبم  -2

 السببق

أس ٍت ٌٍّمشس ٌخذسٌ  اٌ ال  ػٍى األّٔا  إػذاد بٕه 

 اٌسذٌثت واٌّخ ىسة ٌٍخمىٌُ.

)ِدددا هدددً و هوووب لووون يوووحن جن يوووز  هووو  هقحشحوووبت  -9

 األسبا  (

صٌادة ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ اٌّخازت ٌخذسٌس إٌظشي  -1

 بسب  ِسذودٌت األِاوٓ وصٌادة أػذاد اٌ ال  وً ػاَ 

 -خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -61

 الوسئىل ع  الحن يز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 

حسسٍٓ إِىأٍاث 

 اٌخذسٌس 

   

ِغ بذاٌت اٌؼاَ  ششاء ِشاخغ زذٌثت ٌٍّىخبت 

 اٌذساسً

وواٌت اٌذساساث اٌؼٍٍا وٌدٕت 

 ششاء اٌىخ  باٌمسُ

ٔسذٌث بٕه أس ٍت ٌٍّمشس ٌخذسٌ  

 اٌ ال  ػٍى األّٔا  اٌسذٌثت ٌٍخمىٌُ.

ػضى هٍ ت اٌخذسٌس اٌمائُ  لبً حذسٌس اٌّمشس

باٌخذسٌس ووواٌت اٌىٍٍت ٌش ىْ 

 اٌخؼٍٍُ واٌ ال  

صٌادة ػذد اٌّذسخاث واألِاوٓ  حسسٍٓ اٌّشافك 

 اٌّخازت ٌخذسٌس إٌظشي  

اٌّسخمبٍٍت فً اٌخ ت 

 ٌٍىٍٍت 

 ػٍّذ اٌىٍٍت 

 اسُ أسخار اٌّادة : د/ وساَ سؼٍذ ِسّذ خٍٍفت. 

 سئٍس اٌمسُ: أ.د/ سؼٍذ ِٕاع خاد اٌش 

 ِذٌش اٌبشٔاِح : أ.َ.د /صٌٕ  يالذ

 .6/12/2.2حاسٌخ االػخّاد / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 (16نموذج رقم ) 

 تقرير مقرر دراسي

2016/2017 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %93.04بنسبة  107عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب % 6.95بنسبة  8عدد

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

  11.30جيد جدا            3.48ممتاز       

 62.61مقبول           15.65جيد        

 -تدريس المقرر : – 2

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

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 تلوث األغذية بالمضادات الحيوية-7

 غذيةمضافات األ-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن دريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

√ 

√ 



 

 
 
 
 

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

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

 تدريب عملي     (√)محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

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

 عملي (√)أعمال فصلية              

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة (√)متوافرة       المعينةالوسائل -

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

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %78.31  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -2

 األدعمة

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -3

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

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

 األسباب (

 

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -1

أدعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 واإلدارة بالتبادل كل عامالتغذية والمالبس 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات االزمة  -2

لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب علي 

الجزء التطبيقي من عمل البيةات الالزمة لنمو الميكروبات 

 ودرق عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 



 

 
 
 
 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األدعمة 

الخطة  مع بداية

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

  تحسين المرافق  لشةون التعليم والطالب

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة 

واألدوات االزمة لتدريس المقرر 

للطالب بالتدريب بشكل فعال يسمح 

علي الجزء التطبيقي من عمل البيةات 

الالزمة لنمو الميكروبات ودرق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة :أ.د/ يحي عبدالمنعم  

 2018/  1/   28:   التوقيع :                                            التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 تقرير مقرر دراسي

2017/2018 

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 147 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %99.32بنسبة  147عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب %0.68بنسبة  1عدد

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

  11.49جيد جدا           2.03ممتاز       

 47.30مقبول           38,51جيد        

 -المقرر :تدريس  – 2

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

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 بالمضادات الحيوية تلوث األغذية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن دريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

√ 

√ 



 

 
 
 
 

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

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

 أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

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

 (√)عملي            أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المعينةالوسائل -

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

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83.13  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -5

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -6

 األدعمة

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -7

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -8

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

 األسباب (

على األنماد إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب  -3

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك األسةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -4

أدعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 غذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عامالت

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -5



 

 
 
 
 

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات االزمة  -6

لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب علي 

لبيةات الالزمة لنمو الميكروبات الجزء التطبيقي من عمل ا

 ودرق عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

الدراسات العليا ولجنة وكالة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األدعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير معمل ميكروبيولوجي مجهز 

بجميع األجهزة واألدوات االزمة 

لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح 

للطالب بالتدريب علي الجزء 

التطبيقي من عمل البيةات الالزمة 

لنمو الميكروبات ودرق عزلها 

 وعمل الصبغات بأنواعها

دارة شةون المكان وعمادة إ قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة :أ.د/ يحي عبدالمنعم  

 2018/   6/   24التوقيع :                                            التاريخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

2018/2019 

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة  أستاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 300 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب   99.33     299ناجح   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  3.98ممتاز       

 جيد                    مقبول 

 -المقرر :تدريس  – 2

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

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 تلوث األغذية بالهرمونات ومنظمات النمو-6

 بالمضادات الحيوية تلوث األغذية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن دريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

√ 

√ 

1 

41.1

9 
40.1 

0.33 

13.95 



 

 
 
 
 

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

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

 أنشطة فصلية        (√)دراسة حالة  

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

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

 (√)عملي            أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة(√)متوافرة        المعينةالوسائل -

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

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية 

 %92.24          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -2

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -3

 المنزل.

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  

ناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها توفير مكان م -6

 في معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي 2

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

 األسباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على   -1

األنماد المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب 

كافي بالكلية ألعضاء هيةة التدريس على وضع 

 بنوك األسةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية  -2

الخطة الخمسية بالقسم  وعلوم أدعمة .وذلك بسبب

التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام على أن 

يكون تخصص المعيد في التغذية والمالبس 

 واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -3



 

 
 
 
 

النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد 

 الطالب كل عام 

واألدوات توفير معمل مجهز بجميع األجهزة  -4

االزمة لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب 

بالتدريب علي الجزء التطبيقي من عمل البيةات 

الالزمة لنمو الميكروبات ودرق عزلها وعمل 

 الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األدعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

العلمي ووكالة الكلية القسم  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة 

واألدوات االزمة لتدريس المقرر 

بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب 

التطبيقي من عمل البيةات علي الجزء 

الالزمة لنمو الميكروبات ودرق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة : أ.د/ يحي عبالمنعم 

 9/10/2019بتاريخ:  لقسم تم اإلعتماد بمجلس االتوقيع :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 تقرير مقرر دراسي

2019/2020 

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ملوثات الغذاء   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة  أستاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 332 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب   99.1               332ناجح   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز        جيد جدا 

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

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

 التلوث الكيميائي لألغذية-2

 التلوث االشعاعي لألغذية-3

 تلوث األعذية بالمبيدات-4

 تلوث األغذية باألسمدة الكيميائية-5

 األغذية بالهرمونات ومنظمات النموتلوث -6

 تلوث األغذية بالمضادات الحيوية-7

 مضافات األغذية-8

 فساد األغذية-9

 التسمم الغذائي-10

 االمراض المثقلة عن دريق الغذاء-11

 حماية الغذاء من التلوث-12

√ 

√ 

5 1.48 



 

 
 
 
 

 امثلة لتلوث بعض المنتحات الغذائي-13

 السموم الفطرية في األغذية-14

 %100 تدريسه من المحتوي األساسي للمقررلما تم  % -

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

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

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

 (√)أنشطة فصلية      (√)دراسة حالة    

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

أعمبببببال فصبببببلية               √)شبببببفوي                     (√)نظبببببري    دريقة تقويم الطالب -

 (√)عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة             متوافرة بدرجةمحدودة(√)متوافرة        المراجع العلمية -

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

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

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -8

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -9

 المنزل.

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -10

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -11

 النظري  

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها  -12

 في معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -2

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي 3

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

 األسباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على   -5

األنماد المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب 

كافي بالكلية ألعضاء هيةة التدريس على وضع 

 بنوك األسةلة

ين في تخصص تغذية زيادة عدد المعيدين المعين -6

وعلوم أدعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم 

التي يتم بها تعيين معيد واحد كل عام على أن 

يكون تخصص المعيد في التغذية والمالبس 



 

 
 
 
 

 واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -7

النظري بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد 

 كل عام  الطالب

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة واألدوات  -8

االزمة لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب 

بالتدريب علي الجزء التطبيقي من عمل البيةات 

الالزمة لنمو الميكروبات ودرق عزلها وعمل 

 الصبغات بأنواعها

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  التطويرتوصيف  مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على األنماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص التغذية وعلوم األدعمة 

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

العلمي ووكالة الكلية القسم  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير معمل مجهز بجميع األجهزة 

واألدوات االزمة لتدريس المقرر 

بشكل فعال يسمح للطالب بالتدريب 

التطبيقي من عمل البيةات علي الجزء 

الالزمة لنمو الميكروبات ودرق 

 عزلها وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

  علي بدوي رصاصاسم منسق المادة : أ.د/ 

 6/12/2020بتاريخ:  لقسمالتوقيع :                                            تم اإلعتماد بمجلس ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 



 

 رقزيز هقزر دراسي

 

 

 قسن: االقزصبد الوٌشلي

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 إداسح ِٛاسد ٚرشش١ذ اإلسزٙالن اسُ اٌّمشس 1

 الزظبد ِٕضٌٟ اٌزخظض 2

 اٌثبٌثخ اٌفشلخ / اٌّسزٛٞ 3

 ( ػٍّٟ-( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح 4

 ١ً ِجٍس اٌمسُرشى إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5

 شغ١ش ِزٛف     ِزٛفش  ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ 6

 أسزبر٠ٓ ٚاحذ ٌٍّبدح  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 115 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 114 ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔز١جخ االِزحبْ  -

 ساست     5665             111ٔبجح    

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  -

 اٌحبط١ٍٓ ػ١ٍٙب

 %23642ج١ذ جذا     13634ِّزبص      

 %25622ِمجٛي               %3367ج١ذ      

 -رذريس الوقزر : – 2

 ٚأ١ّ٘زٙب6 إداسح اٌّٛاسد  رؼش٠ف -1 ٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠سٙباٌّ -
اٌّٛاسد  –أٔٛاع اٌّٛاسد ) اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ  -2

اٌّٛاسد اٌّبد٠خ( ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ  -اٌجشش٠خ
 اٌّسزٜٛ األسش6ٞ

 إداسح اٌّٛسد اٌّب6ٌٟ -3
 -اٌخطٛاد -األ١ّ٘خ -إداسح اٌٛلذ ) اٌزؼش٠ف -4

 اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح(6
 -اٌخطٛاد -األ١ّ٘خ -إداسح اٌجٙذ ) اٌزؼش٠ف -5

 اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح(6
 –األٔٛاع  –اٌسٍٛن  االسزٙالوٟ ) اٌزؼش٠ف  -6

اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػ١ٍٗ(لبْٔٛ اٌؼشع  -اٌّشاحً
 ٚاٌطٍت ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رحىُ إٌّفؼخ 6

 –األ٘ذاف  –رشش١ذ االسزٙالن ) اٌزؼش٠ف  -7
 ِٛطفبد اٌّسزٍٙه اٌشش١ذ(6 -اٌّشاحً

 اٌسٍٛن االسزٙالو6ٟدٚس اإلػالْ فٝ اٌزأث١ش ػٍٝ  -2
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌغزاء6 -5

رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌّالثس  -13
 ٚإٌّسٛجبد6

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اإلسىبْ ٚاٌزأث١ث6 -11
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌطبلخ6 -12
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي ا١ٌّب6ٖ -13

بطخ ثٗ ِغ ِفَٙٛ حّب٠خ اٌّسزٍٙه ٚاٌزشش٠ؼبد اٌخ -14

 رٛض١ح حمٛق ٚٚاججبد اٌّسزٍٙه6

% ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّحزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس -  133%  

ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٛٞ اٌّمشس  -  <63       63- 24            >25(√)  

ِذٞ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <63       63-24         >25(√)  

3 16.2 



 

ُ ٚاٌزؼٍُأسب١ٌت اٌزؼ١ٍ - رذس٠ت ػٍّٟ     (√)ِحبضشاد ٔظش٠خ         

أٔشطخ فظ١ٍخ        (√)دساسخ حبٌخ    

 األػّبي اٌفظ١ٍخ )رزوش( :       

 

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ  (√)ٔظشٞ                      (√)   

ػٍّٟ (√)أػّبي فظ١ٍخ                

-اإلهكبًبد الوزبحخ للزذريس : -3  

ٌؼ١ٍّخاٌّشاجغ ا - ِزٛافشح ثذسجخِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح (√)ِزٛافشح         

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

 ال ٠ٛجذ6 -  -خ:قيىد إداريخ ورٌظيوي -4

 %81.73            -ًزيجخ رقىين الطالة للوقزر: -5

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -1 -هقززحبد رحسيي الوقزر : -6

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -2

 اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

 ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح إٌّضي6 -3

 س اٌجبٔت اٌزطج١مٟأزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠ -4

 ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ   -5

 ال ٠ٕطجك )إْ ٚجذد (هالحظبد الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هب رن رٌفيذٍ هي هقززحبد الزطىيز في العبم  -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -1

 أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟ -2

)ِب ٟ٘ ٚ يذٍ هي هقززحبد هب لن يزن رٌف -9

 األسجبة (

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -1

اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ ثسجت ػذَ ٚجٛد رذس٠ت وبفٟ ثبٌى١ٍخ 

 ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ ٚضغ ثٕٛن األسئٍخ

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح  -2

ٌزٟ ٠زُ ثٙب إٌّضي6ٚرٌه ثسجت اٌخطخ اٌخّس١خ ثبٌمسُ ا

رؼ١١ٓ ِؼ١ذ ٚاحذ وً ػبَ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ رخظض اٌّؼ١ذ فٟ 

 اٌزغز٠خ ٚاٌّالثس ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ  -3

 ثسجت ِحذٚد٠خ األِبوٓ ٚص٠بدح أػذاد اٌطالة وً ػبَ 

 -خطخ الزطىيز للوقزر للعبم القبدم : -11

 الوسئىل عي الزٌفيذ رىقيذ الزطىيز  رىصيف الزطىيز يز هجبالد الزطى

رحس١ٓ إِىب١ٔبد 

 اٌزذس٠س 

   

ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساسٟ

ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚجٕخ 

 ششاء اٌىزت ثبٌمسُ

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت 

 اٌطالة ػٍٝ األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌمبئُ  ّمشسلجً رذس٠س اٌ

ثبٌزذس٠س ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ 

 رخظض إداسح إٌّضي6

ِغ ثذا٠خ اٌخطخ 

 اٌخّس١خ اٌمبدِخ

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ

أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت 

 اٌزطج١مٟ

وبٌخ اٌى١ٍخ اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚ لجً رذس٠س اٌّمشس

 ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة



 

ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ  رحس١ٓ اٌّشافك 

 اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ  

فٟ اٌخطخ اٌّسزمج١ٍخ 

 ٌٍى١ٍخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

                            أ.م.د / ًهبد رصبصاسن هٌسق الوبدح :  أ.م.د. / على عثوبى عجذاللطيف    

 2118/   1/    28/ سعيذ هٌبع              هذيز الجزًبهج :أ.م.د/ سيٌت صالح                               ربريخ االعزوبد : رئيس القسن : أ.د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رقزيز هقزر دراسي

 

 

 قسن: االقزصبد الوٌشلي

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 إداسح ِٛاسد ٚرشش١ذ اإلسزٙالن اسُ اٌّمشس 1

 الزظبد ِٕضٌٟ خظضاٌز 2

 اٌثبٌثخ اٌفشلخ / اٌّسزٛٞ 3

 ( ػٍّٟ-( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح 4

 رشى١ً ِجٍس اٌمسُ إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5

 غ١ش ِزٛفش      ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ 6

 احذ ٌٍّبدح أسزبر٠ٓ ٚ ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 148 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 148 ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    ٔز١جخ االِزحبْ  -

 ساست     99.32   147ٔبجح    

ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % -

 اٌحبط١ٍٓ ػ١ٍٙب

 ج١ذ جذا     10.14ِّزبص      

 ج١ذ                    ِمجٛي 

 -رذريس الوقزر : – 2

 ٚأ١ّ٘زٙب6 إداسح اٌّٛاسد  رؼش٠ف-1 اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠سٙب -

 -اٌّٛاسد اٌجشش٠خ –أٔٛاع اٌّٛاسد ) اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ -2

 ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ اٌّسزٜٛ األسش6ٞ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ(

 إداسح اٌّٛسد اٌّب3-6ٌٟ

اٌؼٛاًِ  -اٌخطٛاد -األ١ّ٘خ -إداسح اٌٛلذ ) اٌزؼش٠ف-4

 اٌّؤثشح(6

اٌؼٛاًِ  -اٌخطٛاد -األ١ّ٘خ -إداسح اٌجٙذ ) اٌزؼش٠ف-5

 اٌّؤثشح(6

 -اٌّشاحً –األٔٛاع  –اٌسٍٛن  االسزٙالوٟ ) اٌزؼش٠ف -6

اٌؼشع ٚاٌطٍت ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػ١ٍٗ(لبْٔٛ 

 رحىُ إٌّفؼخ 6

 -اٌّشاحً –األ٘ذاف  –رشش١ذ االسزٙالن ) اٌزؼش٠ف -7

 ِٛطفبد اٌّسزٍٙه اٌشش١ذ(6

 دٚس اإلػالْ فٝ اٌزأث١ش ػٍٝ اٌسٍٛن االسزٙالو2-6ٟ

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌغزاء5-6

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌّالثس ٚإٌّسٛجبد6 -13

 االسزٙالن فٝ ِجبي اإلسىبْ ٚاٌزأث١ث6 رشش١ذ -11

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌطبلخ6 -12

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي ا١ٌّب6ٖ -13

ِفَٙٛ حّب٠خ اٌّسزٍٙه ٚاٌزشش٠ؼبد اٌخبطخ ثٗ ِغ  -14

 رٛض١ح حمٛق ٚٚاججبد اٌّسزٍٙه6

% ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّحزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس -  133%  

١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٛٞ اٌّمشس ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ -  <63       63- 24            >25(√)  

√ 

1 

32.4

3 

3.63

8 

25 

06.8 

31.76 



 

ِذٞ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <63       63-24         >25(√)  

أسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ - رذس٠ت ػٍّٟ     (√)ِحبضشاد ٔظش٠خ         

أٔشطخ فظ١ٍخ        (√)دساسخ حبٌخ    

       األػّبي اٌفظ١ٍخ )رزوش( : 

 

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ  (√)ٔظشٞ                      (√)   

ػٍّٟ (√)أػّبي فظ١ٍخ                

-اإلهكبًبد الوزبحخ للزذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ - ِزٛافشح ثذسجخِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- شح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشحِزٛاف (√)ِزٛافشح         

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

 ال ٠ٛجذ6 -  -قيىد إداريخ ورٌظيويخ: -4

 %85.8            -ًزيجخ رقىين الطالة للوقزر: -5

 ٌٍّىزجخ 6ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ  -6 -هقززحبد رحسيي الوقزر : -6

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -7

 اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

 ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح إٌّضي6 -2

 أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟ -5

 ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ   -13

 ال ٠ٕطجك د ()إْ ٚجذهالحظبد الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هب رن رٌفيذٍ هي هقززحبد الزطىيز في العبم  -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -3

 أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟ -4

)ِب ٟ٘ ٚ هب لن يزن رٌفيذٍ هي هقززحبد  -9

 األسجبة (

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -1

ٚجٛد رذس٠ت وبفٟ ثبٌى١ٍخ  اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ ثسجت ػذَ

 ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ ٚضغ ثٕٛن األسئٍخ

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح  -2

إٌّضي6ٚرٌه ثسجت اٌخطخ اٌخّس١خ ثبٌمسُ اٌزٟ ٠زُ ثٙب 

رؼ١١ٓ ِؼ١ذ ٚاحذ وً ػبَ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ رخظض 

 اٌّؼ١ذ فٟ اٌزغز٠خ ٚاٌّالثس ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س  ص٠بدح -3

إٌظشٞ ثسجت ِحذٚد٠خ األِبوٓ ٚص٠بدح أػذاد اٌطالة 

 وً ػبَ 

 -خطخ الزطىيز للوقزر للعبم القبدم : -11

 الوسئىل عي الزٌفيذ رىقيذ الزطىيز  رىصيف الزطىيز هجبالد الزطىيز 

رحس١ٓ إِىب١ٔبد 

 اٌزذس٠س 

   

ثذا٠خ اٌؼبَ ِغ  ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساسٟ

ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚجٕخ 

 ششاء اٌىزت ثبٌمسُ

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت 

 اٌطالة ػٍٝ األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌمبئُ  لجً رذس٠س اٌّمشس

ثبٌزذس٠س ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ 

 خظض إداسح إٌّضي6ر

ِغ ثذا٠خ اٌخطخ 

 اٌخّس١خ اٌمبدِخ

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ

أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت 

 اٌزطج١مٟ

اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ  لجً رذس٠س اٌّمشس

 ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة



 

ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ  رحس١ٓ اٌّشافك 

 اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ  

خ اٌّسزمج١ٍخ فٟ اٌخط

 ٌٍى١ٍخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 د/ ٔٙبد سطبص  أ66َأ6َ6د / ػٍٟ ػثّبْ   اسُ ِٕسك اٌّبدح : 

2118/   6/    24رئيس القسن : أ.د/ سعيذ هٌبع              هذيز الجزًبهج :أ.م.د/ سيٌت صالح                               ربريخ االعزوبد :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يز هقزر دراسيرقز

 

 

 قسن: االقزصبد الوٌشلي

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 إداسح ِٛاسد ٚرشش١ذ اإلسزٙالن اسُ اٌّمشس 1

 الزظبد ِٕضٌٟ اٌزخظض 2

 اٌثبٌثخ اٌفشلخ / اٌّسزٛٞ 3

 ( ػٍّٟ-( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح 4

 رشى١ً ِجٍس اٌمسُ إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5

 غ١ش ِزٛفش      ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ 6

 أسزبر٠ٓ ٚاحذ ٌٍّبدح  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 331 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 331 ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    حبْ ٔز١جخ االِز -

 ساست      5563   255ٔبجح    

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  -

 اٌحبط١ٍٓ ػ١ٍٙب

 ج١ذ جذا     3665ِّزبص      

 ج١ذ                    ِمجٛي 

 -رذريس الوقزر : – 2

 ٚأ١ّ٘زٙب6 إداسح اٌّٛاسد  رؼش٠ف-1 ُ رذس٠سٙباٌّٛضٛػبد اٌزٟ ر -
 -اٌّٛاسد اٌجشش٠خ –أٔٛاع اٌّٛاسد ) اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ -2

 اٌّٛاسد اٌّبد٠خ( ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ اٌّسزٜٛ األسش6ٞ
 إداسح اٌّٛسد اٌّب3-6ٌٟ
اٌؼٛاًِ  -اٌخطٛاد -األ١ّ٘خ -إداسح اٌٛلذ ) اٌزؼش٠ف-4

 اٌّؤثشح(6
اٌؼٛاًِ  -اٌخطٛاد -١ّ٘خاأل -إداسح اٌجٙذ ) اٌزؼش٠ف-5

 اٌّؤثشح(6
 -اٌّشاحً –األٔٛاع  –اٌسٍٛن  االسزٙالوٟ ) اٌزؼش٠ف -6

اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػ١ٍٗ(لبْٔٛ اٌؼشع ٚاٌطٍت ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ 
 رحىُ إٌّفؼخ 6

 -اٌّشاحً –األ٘ذاف  –رشش١ذ االسزٙالن ) اٌزؼش٠ف -7
 ِٛطفبد اٌّسزٍٙه اٌشش١ذ(6

 ٍٝ اٌسٍٛن االسزٙالو6ٟدٚس اإلػالْ فٝ اٌزأث١ش ػ-2
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌغزاء5-6

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌّالثس ٚإٌّسٛجبد6 -13
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اإلسىبْ ٚاٌزأث١ث6 -11
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌطبلخ6 -12
 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي ا١ٌّب6ٖ -13
د اٌخبطخ ثٗ ِغ ِفَٙٛ حّب٠خ اٌّسزٍٙه ٚاٌزشش٠ؼب -14

 رٛض١ح حمٛق ٚٚاججبد اٌّسزٍٙه6

% ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّحزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس -  133%  

ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٛٞ اٌّمشس  -  <63       63- 24            >25(√)  

ِذٞ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <63       63-24         >25(√)  

√ 

1 

.264

1 

3.63

8 

3464. 

06.. 

2861

3 



 

ٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُأسب١ٌت ا - رذس٠ت ػٍّٟ     (√)ِحبضشاد ٔظش٠خ         

أٔشطخ فظ١ٍخ        (√)دساسخ حبٌخ    

 األػّبي اٌفظ١ٍخ )رزوش( :       

 

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ  (√)ٔظشٞ                      (√)   

ػٍّٟ (√)أػّبي فظ١ٍخ                

-اإلهكبًبد الوزبحخ للزذريس : -3  

اجغ اٌؼ١ٍّخاٌّش - ِزٛافشح ثذسجخِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح (√)ِزٛافشح         

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

 ال ٠ٛجذ6 -  -ٌظيويخ:قيىد إداريخ ور -4

 %51656           -ًزيجخ رقىين الطالة للوقزر: -5

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -1 -هقززحبد رحسيي الوقزر : -6

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -2

 اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

 ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح إٌّضي3-6

 مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟأزذاة ِٓ ٠ -4

 ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ  -5

 ال ٠ٕطجك )إْ ٚجذد (هالحظبد الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هب رن رٌفيذٍ هي هقززحبد الزطىيز في العبم  -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -1

 أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟ -2

)ِب ٟ٘ ٚ لن يزن رٌفيذٍ هي هقززحبد  هب -9

 األسجبة (

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -1

اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ ثسجت ػذَ ٚجٛد رذس٠ت وبفٟ ثبٌى١ٍخ 

 ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ ٚضغ ثٕٛن األسئٍخ

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح  -2

١خ ثبٌمسُ اٌزٟ ٠زُ ثٙب إٌّضي6ٚرٌه ثسجت اٌخطخ اٌخّس

رؼ١١ٓ ِؼ١ذ ٚاحذ وً ػبَ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ رخظض 

 اٌّؼ١ذ فٟ اٌزغز٠خ ٚاٌّالثس ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س  -3

إٌظشٞ ثسجت ِحذٚد٠خ األِبوٓ ٚص٠بدح أػذاد اٌطالة 

 وً ػبَ 

 -خطخ الزطىيز للوقزر للعبم القبدم : -11

 الوسئىل عي الزٌفيذ رىقيذ الزطىيز  رىصيف الزطىيز جبالد الزطىيز ه

رحس١ٓ إِىب١ٔبد 

 اٌزذس٠س 

   

ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ  ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساسٟ

ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚجٕخ 

 ششاء اٌىزت ثبٌمسُ

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت 

 اٌطالة ػٍٝ األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌمبئُ  جً رذس٠س اٌّمشسل

ثبٌزذس٠س ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ 

 رخظض إداسح إٌّضي6

ِغ ثذا٠خ اٌخطخ 

 اٌخّس١خ اٌمبدِخ

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ



 

أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت 

 اٌزطج١مٟ

ُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ اٌمس لجً رذس٠س اٌّمشس

 ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ  رحس١ٓ اٌّشافك 

 اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ  

فٟ اٌخطخ اٌّسزمج١ٍخ 

 ٌٍى١ٍخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 د/ ٔٙبد سطبص   أ66َاسُ ِٕسك اٌّبدح : أ6َ6د / ػٍٟ ػثّبْ   
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 رقزيز هقزر دراسي

 

 

 قسن: االقزصبد الوٌشلي

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 إداسح ِٛاسد ٚرشش١ذ اإلسزٙالن اسُ اٌّمشس 1

 الزظبد ِٕضٌٟ اٌزخظض 2

 اٌثبٌثخ خ / اٌّسزٛٞاٌفشل 3

 ( ػٍّٟ-( ٔظشٞ + ) 2)  ػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح 4

 رشى١ً ِجٍس اٌمسُ إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌجٕخ االِزحبٔبد 5

 غ١ش ِزٛفش      ِزٛفش      ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ 6

 أسزبر٠ٓ ٚاحذ ٌٍّبدح  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 7

 -خصصخ :هعلىهبد هز –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 332 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 331 ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 %          133ثٕسجخ     331ػذد  ٔبجح           ٔز١جخ االِزحبْ  -

 ثٕسجخ  7ساست ػذد        

إٌسبببجخ اٌّئ٠ٛبببخ % ٌٍٕببببجح١ٓ طجمبببب ٌٍزمبببذ٠شاد  -

 اٌحبط١ٍٓ ػ١ٍٙب

 % 6664ثٕسجخ  22ذا ػذدج١ذ ج     ال ٠ٛجذص     ِّزب 

 %64635ثٕسجخ  213ػذد ِمجٛي     %25ثٕسجخ  56ػذدج١ذ   

 -رذريس الوقزر : – 2

 ٚأ١ّ٘زٙب6 إداسح اٌّٛاسد  رؼش٠ف-1 اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠سٙب -

 -اٌّببٛاسد اٌجشببش٠خ –أٔببٛاع اٌّببٛاسد ) اٌّببٛاسد اٌطج١ؼ١ببخ -2

 مبرٙب ػٍٝ اٌّسزٜٛ األسش6ٞاٌّٛاسد اٌّبد٠خ( ٚرطج١

 إداسح اٌّٛسد اٌّب3-6ٌٟ

اٌؼٛاِبببً  -اٌخطبببٛاد -األ١ّ٘بببخ -إداسح اٌٛلبببذ ) اٌزؼش٠بببف-4

 اٌّؤثشح(6

اٌؼٛاِبببً  -اٌخطبببٛاد -األ١ّ٘بببخ -إداسح اٌجٙبببذ ) اٌزؼش٠بببف-5

 اٌّؤثشح(6

 -اٌّشاحببً –األٔببٛاع  –اٌسببٍٛن  االسببزٙالوٟ ) اٌزؼش٠ببف -6

ٚاٌطٍت ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزبٟ اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػ١ٍٗ(لبْٔٛ اٌؼشع 

 رحىُ إٌّفؼخ 6

 -اٌّشاحبببً –األ٘بببذاف  –رششببب١ذ االسبببزٙالن ) اٌزؼش٠بببف -7

 ِٛطفبد اٌّسزٍٙه اٌشش١ذ(6

 دٚس اإلػالْ فٝ اٌزأث١ش ػٍٝ اٌسٍٛن االسزٙالو2-6ٟ

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌغزاء5-6

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌّالثس ٚإٌّسٛجبد6 -13

 ٙالن فٝ ِجبي اإلسىبْ ٚاٌزأث١ث6رشش١ذ االسز -11

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي اٌطبلخ6 -12

 رشش١ذ االسزٙالن فٝ ِجبي ا١ٌّب6ٖ -13

ِفٙببَٛ حّب٠ببخ اٌّسببزٍٙه ٚاٌزشببش٠ؼبد اٌخبطببخ ثببٗ ِببغ  -14

 رٛض١ح حمٛق ٚٚاججبد اٌّسزٍٙه6

% ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّحزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس -  133%  



 

ٌزذس٠س ثّحزٛٞ اٌّمشس ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثب -  <63       63- 24            >25(√)  

ِذٞ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -  <63       63-24         >25(√)  

أسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ - رذس٠ت ػٍّٟ     (√)ِحبضشاد ٔظش٠خ         

أٔشطخ فظ١ٍخ        (√)دساسخ حبٌخ    

 األػّبي اٌفظ١ٍخ )رزوش( :       

 

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ  (√)ٔظشٞ                      (√)   

ػٍّٟ (√)أػّبي فظ١ٍخ                

-اإلهكبًبد الوزبحخ للزذريس : -3  

اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ - ِزٛافشح ثذسجخِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- جخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشحِزٛافشح ثذس (√)ِزٛافشح         

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح             غ١ش ِزٛافشح(√)ِزٛافشح          

 ال ٠ٛجذ6 -  -قيىد إداريخ ورٌظيويخ: -4

              -ًزيجخ رقىين الطالة للوقزر: -5

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -11 -هقززحبد رحسيي الوقزر : -6

ػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط إ -12

 اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

 ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح إٌّضي6 -13

 أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟ -14

 ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ   -15

 كال ٠ٕطج )إْ ٚجذد (هالحظبد الوزاجعيي الخبرجييي  -7

هااب راان رٌفيااذٍ هااي هقززحاابد الزطااىيز فااي العاابم  -8

 السبثق

 ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 6 -5

 أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت اٌزطج١مٟ -6

)ِبببب ٘بببٟ ٚ هاااب لااان يااازن رٌفياااذٍ هاااي هقززحااابد  -9

 األسجبة (

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ األّٔبط  -4

وبفٟ ثبٌى١ٍخ  اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ ثسجت ػذَ ٚجٛد رذس٠ت

 ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ ٚضغ ثٕٛن األسئٍخ

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخظض إداسح  -5

إٌّضي6ٚرٌه ثسجت اٌخطخ اٌخّس١خ ثبٌمسُ اٌزٟ ٠زُ ثٙب 

رؼ١١ٓ ِؼ١ذ ٚاحذ وً ػبَ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ رخظض 

 اٌّؼ١ذ فٟ اٌزغز٠خ ٚاٌّالثس ٚاإلداسح ثبٌزجبدي وً ػبَ

بد ٚاألِبوٓ اٌّزبحخ ٌزذس٠س ص٠بدح ػذد اٌّذسج -6

إٌظشٞ ثسجت ِحذٚد٠خ األِبوٓ ٚص٠بدح أػذاد اٌطالة 

 وً ػبَ 

 -خطخ الزطىيز للوقزر للعبم القبدم : -11

 الوسئىل عي الزٌفيذ رىقيذ الزطىيز  رىصيف الزطىيز هجبالد الزطىيز 

رحس١ٓ إِىب١ٔبد 

 اٌزذس٠س 

   

 ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ ششاء ِشاجغ حذ٠ثخ ٌٍّىزجخ 

 اٌذساسٟ

ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚجٕخ 

 ششاء اٌىزت ثبٌمسُ

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذس٠ت 

 اٌطالة ػٍٝ األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم6ُ٠ٛ

ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌمبئُ  لجً رذس٠س اٌّمشس

ثبٌزذس٠س ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ 

 ٌّٕضي6رخظض إداسح ا

ِغ ثذا٠خ اٌخطخ 

 اٌخّس١خ اٌمبدِخ

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ



 

أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س اٌجبٔت 

 اٌزطج١مٟ

اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ  لجً رذس٠س اٌّمشس

 ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

ص٠بدح ػذد اٌّذسجبد ٚاألِبوٓ  رحس١ٓ اٌّشافك 

 اٌّزبحخ ٌزذس٠س إٌظشٞ  

خ فٟ اٌخطخ اٌّسزمج١ٍ

 ٌٍى١ٍخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 د/ ٔٙبد سطبص  أ66َاسُ ِٕسك اٌّبدح : أ6َ6د / ػٍٟ ػثّبْ   

2121/   12/    6رئيس القسن : أ.د/ سعيذ هٌبع              هذيز الجزًبهج :أ.م.د/ سيٌت صالح                               ربريخ االعزوبد :   
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 تقرير مقرر دراسي

2016/2017 

 قسم:اإلقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية فئات حساسة  اسم المقرر 1

 اإلقتصاد المنزلي  التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 معرفة مجلس القسميشكل ب  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 115  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %99.1بنسبة   114عدد يجة االمتحان نت -

 راسب  %0.86بنسبة   1عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا 7ممتاز            3

 مقبول 57جيد             47

 -تدريس المقرر : – 2

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

 تغذيتها وكذلك كيفية تقدير اإلحتياجات الغذائية.

تغذيبببة المبببرأة الحامبببل )أابببم التغيبببرات الفسبببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

المتاعبببب الصبببحية التبببي تتعبببر  لهبببا المبببرأة خبببالل  -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

لغذائية للمرأة الحامل من جميع العناصبر االحتياجات ا -4

 الغذائية.

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أاميببة الرضبباعة الطبيعيببة للطفببل واألم وفسببيولوجية  -6

 اإلرضا  وعالقته بالتغذية.

االحتياجبببات الغذائيبببة لبببالم المرضبببعة والفبببر  ببببين  -7

 الرضاعة الطبيعية والصناعية.

لرضببيع ومظبباار النمببو لببدا الطفببل الرضببيع تغذيببة ا -8

 واالحتياجات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.

كيفيببة البببدء بلدخببال األ عمببة أو الوجبببات فببي تغذيببة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلة الطفولة )النمو والتطور، االحتياجات الغذائية،  -10

صبائح حببول العببادات العوامبل التببي تببلثر علبل تنبباول الطعببام، ن

 الغذائية(.

التغذية في مرحلة المرااقة ودراسبة مرحلبة المرااقبة  -11
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 واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السمنة  والتدخين وحب الشباب وفقد الشبهية العصببي  -12

 والنهام العصبي في مرحلة المرااقة.

 تغذية المسنين والتغيرات المصاحبة للتقدم في السن. -13

ض الخطبوات لتحسبين الحالبة الصبحية والغذائيبة لكبببار بعب -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن. 

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

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

 دراسة حالة             أنشطة فصلية  (√)         

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

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

 عملي(√)أعمال فصلية                   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.52  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

ن فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس انتددداب متخصصددي -2

 الجانب التطبيقي
 شراء مراجع حديثة للمكتبة -3

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  - 1

 الجانب التطبيقي 

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

) 

 زيادة عدد معامل التغذية والخامات واألدوات الالزمة -1

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  -2

الجانددب التطبيقددي تددم انتددداب ولكددن لدديس بالعدددد الكددافي و يددر 

 مدربين
  شراء مراجع حديثة للمكتبة -3

 -مقرر للعام القادم :خطة التطوير لل -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا  مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

وم األتعمة  التغذية وعل

. 

القسم العلمي وعميد  مع بداية الخطة الخمسية القادمة

 الكلية

القسم العلمي ووكالة  قبل تدريس المقررانتداب متخصصين في 
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التغذية وعلوم األتعمة 

لتدريس الجانب 

 التطبيقي

الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

زيادة عدد معامل 

التغذية والخامات 

 واألدوات الالزمة

 عميد الكلية  الخطة المستقبلية للكلية  في

 اسم منسق المادة :  أ. د علي بدوي رصاص

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

2017/2018 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية فئات حساسة اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 رغير متوف      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب  95.27    141ناجح    

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين  بقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        -ممتاز      

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

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

 ر اإلحتياجات الغذائية.تغذيتها وكذلك كيفية تقدي

تغذيببة المببرأة الحامببل )أاببم التغيببرات الفسببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

المتاعببب الصببحية التببي تتعببر  لهببا المببرأة خببالل  -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

االحتياجبببات الغذائيبببة للمبببرأة الحامبببل مبببن جميبببع  -4

 ة.العناصر الغذائي

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أامية الرضاعة الطبيعية للطفل واألم وفسبيولوجية  -6

 اإلرضا  وعالقته بالتغذية.

االحتياجببات الغذائيببة لببالم المرضببعة والفببر  بببين  -7

 الرضاعة الطبيعية والصناعية.

تغذية الرضيع ومظاار النمو لبدا الطفبل الرضبيع  -8

 ات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.واالحتياج

كيفية البدء بلدخال األ عمبة أو الوجببات فبي تغذيبة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلببببة الطفولببببة )النمببببو والتطببببور، االحتياجببببات  -10

√ 

7 

43.2 

43.2

4 

45.95 

4.73 

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

 العادات الغذائية(.

حلببببة المرااقبببة ودراسببببة مرحلببببة التغذيبببة فببببي مر -11

 المرااقة واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السبببمنة  والتبببدخين وحبببب الشبببباب وفقبببد الشبببهية  -12

 العصبي والنهام العصبي في مرحلة المرااقة.

تغذيبببة المسبببنين والتغيبببرات المصببباحبة للتقبببدم فبببي  -13

 السن.

ر بعض الخطوات لتحسين الحالة الصحية والغذائية لكبا -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن.

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

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

 دراسة حالة             أنشطة فصلية  (√)         

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

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

 عملي(√)عمال فصلية             أ      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

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

 % 83.3           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

لطالب علل األنما  إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب ا -2

 المختلفة للتقويم.

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -3

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -4

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

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

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علل األنما   -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء ايئة التدريس علل وضع بنوك األسئلة

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب علل األنما  المختلفة للتقويم.

عضو ايئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

   

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  المقرر قبل تدريس

 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

 

  علي بدوي رصاصاسم منسق المادة : أ.د / 

 2018/  6/    24التاريخ :          التوقيع :                                    
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 تقرير مقرر دراسي

2018/2019 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية فئات حساسة اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 301 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 301 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب  96.01    289ناجح     

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين  بقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     2.88ممتاز      

 مقبول     جيد                

 -تدريس المقرر : – 2

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

 تغذيتها وكذلك كيفية تقدير اإلحتياجات الغذائية.

تغذيببة المببرأة الحامببل )أاببم التغيببرات الفسببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

لتببي تتعببر  لهببا المببرأة خببالل المتاعببب الصببحية ا -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

االحتياجبببات الغذائيبببة للمبببرأة الحامبببل مبببن جميبببع  -4

 العناصر الغذائية.

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أامية الرضاعة الطبيعية للطفل واألم وفسبيولوجية  -6

 ة.اإلرضا  وعالقته بالتغذي

االحتياجببات الغذائيببة لببالم المرضببعة والفببر  بببين  -7

 الرضاعة الطبيعية والصناعية.

تغذية الرضيع ومظاار النمو لبدا الطفبل الرضبيع  -8

 واالحتياجات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.

كيفية البدء بلدخال األ عمبة أو الوجببات فبي تغذيبة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

√ 

12 

 12.3  54.19 

3.6 

5.5 
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مرحلببببة الطفولببببة )النمببببو والتطببببور، االحتياجببببات  -10

الغذائية، العوامل التي تلثر علل تناول الطعام، نصائح حول 

 العادات الغذائية(.

التغذيبببة فببببي مرحلببببة المرااقبببة ودراسببببة مرحلببببة  -11

 المرااقة واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السبببمنة  والتبببدخين وحبببب الشبببباب وفقبببد الشبببهية  -12

 ام العصبي في مرحلة المرااقة.العصبي والنه

تغذيبببة المسبببنين والتغيبببرات المصببباحبة للتقبببدم فبببي  -13

 السن.

بعض الخطوات لتحسين الحالة الصحية والغذائية لكبار  -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن.

 %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

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

 أنشطة فصلي (√)دراسة حالة         

 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

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

 عملي    (√)أعمال فصلية           (√)

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

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

 .من أعضاء الهيئة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

 %88.52            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علل األنما   -6

 المختلفة للتقويم.

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -7

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -8

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

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

 األسباب (

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علل األنما   -3

ويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية المختلفة للتق
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 ألعضاء ايئة التدريس علل وضع بنوك األسئلة

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -4

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -5

محدودية األماكن معار  الكلية والجامعة بسبب 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 تب بالقسمشراء الك

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 

 الطالب علل األنما  المختلفة للتقويم.

عضو ايئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشئون 

 التعليم والطالب 

 القسم العلمي وعميد الكلية  

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

سم العلمي ووكالة الكلية الق قبل تدريس المقرر

 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معار  

 الكلية والجامعة

ن المكان وعمادة إدارة شئو قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة : أ.د / علي بدوي رصاص 

 9/10/2019التوقيع :                                            التاريخ :   

 تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 
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 تقرير مقرر دراسي

2019/2020 

 

 قسم:اإلقتصاد المنزلي

 -ت أساسية :معلوما –أ 

 تغذية فئات حساسة  اسم المقرر 1

 اإلقتصاد المنزلي  التخصص 2

 الثالثة  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             ننظام المراجعة الخارجية لالمتحا 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 337 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 330  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %97.92بنسبة   330عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب  %2.077بة بنس  7عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز         % 2.37نسبة   8عدد 

 جيد جدا% 44.21بنسبة 149عدد    

 جيد        %47.18بنسبة  159عدد 

 مقبول4.24  بنسبة% 14عدد

 -تدريس المقرر : – 2

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

 تغذيتها وكذلك كيفية تقدير اإلحتياجات الغذائية.

تغذيبببة المبببرأة الحامبببل )أابببم التغيبببرات الفسبببيولوجية  -2

 والكيميائية والهرمونية للحامل(.

المتاعبببب الصبببحية التبببي تتعبببر  لهبببا المبببرأة خبببالل  -3

 الحمل والحلول الغذائية والمضاعفات أثناء الحمل.

االحتياجات الغذائية للمرأة الحامل من جميع العناصبر  -4

 الغذائية.

 تغذية المرأة المرضعة وتكوين الحليب عند األم. -5

أاميببة الرضبباعة الطبيعيببة للطفببل واألم وفسببيولوجية  -6

 اإلرضا  وعالقته بالتغذية.

االحتياجبببات الغذائيبببة لبببالم المرضبببعة والفبببر  ببببين  -7

 اعية.الرضاعة الطبيعية والصن

تغذيببة الرضببيع ومظبباار النمببو لببدا الطفببل الرضببيع  -8

 واالحتياجات الغذائية للرضع ناقصي الوزن.

كيفيببة البببدء بلدخببال األ عمببة أو الوجبببات فببي تغذيببة  -9

 الطفل المناسبة لأل فال في اده الفترة.

مرحلة الطفولة )النمو والتطور، االحتياجات الغذائية،  -10
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تنبباول الطعببام، نصبائح حببول العببادات  العوامبل التببي تببلثر علبل

 الغذائية(.

التغذية في مرحلة المرااقة ودراسبة مرحلبة المرااقبة  -11

 واالحتياجات الغذائية للمرااقين.

السمنة  والتدخين وحب الشباب وفقد الشبهية العصببي  -12

 والنهام العصبي في مرحلة المرااقة.

 في السن. تغذية المسنين والتغيرات المصاحبة للتقدم -13

بعبض الخطبوات لتحسبين الحالبة الصبحية والغذائيبة لكبببار  -14

 السن، التوصيات الغذائية لكبار السن. 

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

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

 دراسة حالة             أنشطة فصلية  (√)         

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

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

 عملي(√)أعمال فصلية                   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

اب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس انتددد -2

 الجانب التطبيقي
 شراء مراجع حديثة للمكتبة -3

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مددا تددم تن يددذق مددن مقترحددات التطددوير فددي العددام  -8

 السابق

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  - 1

  الجانب التطبيقي

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

) 

 زيادة عدد معامل التغذية والخامات واألدوات الالزمة -1

انتددداب متخصصددين فددي التغذيددة وعلددوم األتعمددة لتدددريس  -2

الجانددب التطبيقددي تددم انتددداب ولكددن لدديس بالعدددد الكددافي و يددر 

 مدربين
 شراء مراجع حديثة للمكتبة  -3

 -لتطوير للمقرر للعام القادم :خطة ا -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

 

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا  مع بداية العام الدراسي

ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم

زيادة عدد المعيدين 

المعينين في تخصص 

القسم العلمي وعميد  مع بداية الخطة الخمسية القادمة

 الكلية
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تغذية وعلوم األتعمة  ال

. 

انتداب متخصصين في 

التغذية وعلوم األتعمة 

لتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة  قبل تدريس المقرر

الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

زيادة عدد معامل 

التغذية والخامات 

 لالزمةواألدوات ا

 عميد الكلية  في الخطة المستقبلية للكلية 

 اسم منسق المادة :  أ. د علي بدوي رصاص

- 2020/  12/    6التوقيع :                                            التاريخ :    
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 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2016تقرير مقرر كيمياء األغذية للعام الجامعي )

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء األغذية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذان للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    %  99.13طالب     بنسبة:  114ناجح عدد:    نتيجة االمتحان  -

    :0طالب            بنسبة:    0راسب عدد  %                

للنبببباجحين طبقببببا النسبببببة الم ويببببة %  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
      :34.78ممتاز    % 

      :ً40.00جيد جدا  % 

         :17.39جيد   % 

         :6.96مقبول  % 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عامة عن كيمياء األغذية. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المكونات األساسية للغذاء. -2

 )تركيبه، صوره، أهميته(.الماء  -3

 النشاط المائي في األغذية. -4

الكربوهيدرات )تركيبها الكيميائي، تصبنيفها كيميائيبا،  تفاعالتهبا،  -5

 طرق تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي للكربوهيدرات. -6

تفاعالتهبببا، البروتينبببات )تركيبهبببا الكيميبببائي، تصبببنيفها كيميائيبببا،  -7

 طرق تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي للبروتينات. -8

 األحماض األمينية )تقسيمها، تركيبها(. -9

 مستويات تخليق البروتينات. -10

الليبيدات )تركيبها الكيميائي، تصبنيفها كيميائيبا، تفاعالتهبا، طبرق  -11

 (.تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي لليبيدات. -12

 األحماض الدهنية )تقسيمها، تركيبها، األهمية الغذائية لها(. -13

التداخالت الغذائية الدوائية )تأثير الغذاء علي الدواء، تأثير البدواء  -14

 علي الغذاء(.

لمببا تببم تدريسببه مببن المحتببوي األساسببي  % -

 للمقرر

100% 

√ 

√ 
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مبببدي التبببزام القبببائمين بالتبببدريس بمحتبببوي  -

 المقرر 

<60       60- 84            >85 

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

 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  والخاماتالمستلزمات  -

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

الكافي من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب 

 التطبيقي.

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب عدم  -

 التطبيقي.

 %78.5  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   -4

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

 في المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. -6

)إن مالحظااات المااراجعين الخااارجيين  -7

 وجدت (

 ال ينطبق

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير  -8

 في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

)ما هبي ما لم يتم تن يذق من مقترحات  -9

 و األسباب (

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

التدريس على وضع بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هي ة 

 بنوك األس لة.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم  -2

√ 

√ 
√ 

 

√ 

√ 
√ √ 
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األطعمة. وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد 

واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية والمالبس 

 واإلدارة بالتبادل كل عام.

كن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب زيادة عدد المدرجات واألما -3

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

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

 في المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجااااااااااااااااااااالت 

 التطوير 

 المسئول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء 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 التغذية وعلوم 

 األطعمة.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم والطالبالقسم 

زيادة عدد المدرجات  تحسين المرافق 

واألماكن المتاحة لتدريس 

 النظري  

في الخطة 

 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

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

 2018/  1/    28التاريخ :                       التوقيع :                        
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 (2018-2017تقرير مقرر كيمياء األغذية للعام الجامعي )

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء األغذية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 تشكل بمعرفة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذان للجانب النظري  عدد القائمين بالتدريس 7

 -:معلومات متخصصة  –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 148 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 147 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    %   99.32طالب        بنسبة:        147ناجح عدد:     نتيجة االمتحان  -

    :0.68طالب            بنسبة:     1راسب عدد %                

الم ويببة % للنبباجحين طبقببا النسبببة  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
      :33.11ممتاز    % 

      :ً39.86جيد جدا  % 

         :18.92جيد   % 

      :7.43مقبول    % 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عامة عن كيمياء األغذية. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المكونات األساسية للغذاء. -2

 الماء )تركيبه، صوره، أهميته(. -3

 النشاط المائي في األغذية. -4

الكربوهيبببدرات )تركيبهبببا الكيميبببائي، تصبببنيفها كيميائيبببا،  تفاعالتهبببا،  -5

 طرق تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي للكربوهيدرات. -6

كيميائيببا، تفاعالتهببا، طببرق البروتينببات )تركيبهببا الكيميببائي، تصببنيفها  -7

 تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي للبروتينات. -8

 األحماض األمينية )تقسيمها، تركيبها(. -9

 مستويات تخليق البروتينات. -10

الليبيبببدات )تركيبهبببا الكيميبببائي، تصبببنيفها كيميائيبببا، تفاعالتهبببا، طبببرق  -11

 ذويا وصحيا(.تقديرها، أهميتها تغ

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي لليبيدات. -12

 األحماض الدهنية )تقسيمها، تركيبها، األهمية الغذائية لها(. -13

التداخالت الغذائية الدوائية )تأثير الغذاء علي الدواء، تأثير الدواء علبي  -14

 الغذاء(.

لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

 85<         84-60       60>مبببدي تغطيبببة االمتحبببان لموضبببوعات  -

√ 

√ 
√ 
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 المقرر

 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  والخاماتالمستلزمات  -

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

 الكافي من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي.

 عدم توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي. -

وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب عدم  -

 التطبيقي.

 %85.7  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

 للتقويم.

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

 زيادة عدد المدرجات والمعامل لتدريس النظري والعملي.   (4

عقد اتفاقية مع المعامل المتاحة للطالب للتعرف علي األجهزة  (5

 المستخدمة في المجاالت البيوكيميائية.

 انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي. (6

مالحظات الماراجعين الخاارجيين  -7

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

مااااا تاااام تن يااااذق ماااان مقترحااااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

√ 

√ 

 
√ 

√ 
√ √ 
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مااا لاام يااتم تن يااذق ماان مقترحااات  -9

 )ما هي و األسباب (

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

التدريس على وضع بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هي ة 

 بنوك األس لة.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تخصص التغذية وعلوم  (2

األطعمة. وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها تعيين معيد 

واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في التغذية والمالبس 

 واإلدارة بالتبادل كل عام.

كن المتاحة لتدريس النظري والعملي بسبب زيادة عدد المدرجات واألما (3

 محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام. 

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

 في المجاالت البيوكيميائية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجااااااااااااااالت 

 التطوير 

 المسئول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء 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 

 التغذية وعلوم األطعمة.

مع بداية الخطة 

الخمسية 

 القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس 

 الجانب التطبيقي

قبل تدريس 

 المقرر

 العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم والطالبالقسم 

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 عبد المنعم عبد الهادي

 2018/   6/   24التوقيع :                                            التاريخ :   
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 (2019-2018تقرير مقرر كيمياء األغذية للعام الجامعي )

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء األغذية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

 (2عملى ) –( 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 واثنان من للجانب التطبيقي من  عدد القائمين بالتدريس 7

 الهي ة المعاونة واإلنتداب. 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

عببببببدد الطببببببالب الملتحقببببببين  -

 بالمقرر

301 

عببببببدد الطببببببالب الببببببذين أدوا  -

 االمتحان 

299 

    %  99.67طالب        بنسبة:       298ناجح عدد:      نتيجة االمتحان  -

     :0.33طالب            بنسبة:    1راسب عدد %                

النسببببة الم ويبببة % للنببباجحين  -

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها
         :10.37ممتاز % 

     :ً30.77جيد جدا   % 

          :40.80جيد  % 

       :18.06مقبول   % 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عامة عن كيمياء األغذية. -1 التي تم تدريسهاالموضوعات  -

 المكونات األساسية للغذاء. -2

 الماء )تركيبه، صوره، أهميته(. -3

 النشاط المائي في األغذية. -4

الكربوهيببدرات )تركيبهببا الكيميببائي، تصببنيفها كيميائيببا،  تفاعالتهببا، طببرق  -5

 تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 ، التحول الغذائي للكربوهيدرات.هضم وامتصاص -6

البروتينببببات )تركيبهببببا الكيميببببائي، تصببببنيفها كيميائيببببا، تفاعالتهببببا، طببببرق  -7

 تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي للبروتينات. -8

 األحماض األمينية )تقسيمها، تركيبها(. -9

 مستويات تخليق البروتينات. -10

)تركيبها الكيميائي، تصنيفها كيميائيبا، تفاعالتهبا، طبرق تقبديرها،  الليبيدات -11

 أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي لليبيدات. -12

 األحماض الدهنية )تقسيمها، تركيبها، األهمية الغذائية لها(. -13

دواء علببي التببداخالت الغذائيببة الدوائيببة )تببأثير الغببذاء علببي الببدواء، تببأثير البب -14

 الغذاء(.

 %100لمببا تببم تدريسببه مببن المحتببوي  % -

√ 
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 األساسي للمقرر

مبببدي التبببزام القبببائمين بالتبببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

مببببببببببدي تغطيبببببببببببة االمتحبببببببببببان  -

 لموضوعات 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                        تقويم الطالب طريقة -

 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.

 توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي.عدم  -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

نتيجااااااااة تقااااااااويم الطااااااااالب  -5

  -للمقرر:

87.73% 

 شراء 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

مالحظااااااااااات الماااااااااااراجعين  -7

 )إن وجدت (الخارجيين 

 ال ينطبق

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

ماااااا لااااام ياااااتم تن ياااااذق مااااان  -9

 )ما هي و األسباب (مقترحات 

للتقويم. بسبب عدم إعداد 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

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 
√ 

√ 



 
 

 
 

9 

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.

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -10

مجاااااااااااالت 

 التطوير 

توقيااااااااااااااااات  توصيف التطوير

 التطوير 

 المسئول عن التن يذ

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أس لة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

المختلفة األنماط 

 للتقويم.

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 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 : د. فردوس عبد المنعم عبد الهادي

 2019/ 10/     9التاريخ :                                               التوقيع :

 عتماد بمجلس الكلية بتاري:: تم اإل
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 (2020-2019تقرير مقرر كيمياء األغذية للعام الجامعي )

 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 كيمياء األغذية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

 (2عملى ) –( 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 واثنان من للجانب التطبيقي من  القائمين بالتدريسعدد  7

 الهي ة المعاونة واإلنتداب. 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

عببببببدد الطببببببالب الملتحقببببببين  -

 بالمقرر

338 

عببببببدد الطببببببالب الببببببذين أدوا  -

 االمتحان 

336 

    %  98.8طالب        بنسبة:       332ناجح عدد:      نتيجة االمتحان  -

     :1.2طالب            بنسبة:    2راسب عدد %                

النسببببة الم ويبببة % للنببباجحين  -

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها
        :ممتاز 

     :ًجيد جدا 

          :جيد 

       :مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عامة عن كيمياء األغذية. -1 تدريسهاالموضوعات التي تم  -

 المكونات األساسية للغذاء. -2

 الماء )تركيبه، صوره، أهميته(. -3

 النشاط المائي في األغذية. -4

الكربوهيببدرات )تركيبهببا الكيميببائي، تصببنيفها كيميائيببا،  تفاعالتهببا، طببرق  -5

 تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 الغذائي للكربوهيدرات. هضم وامتصاص، التحول -6

البروتينببببات )تركيبهببببا الكيميببببائي، تصببببنيفها كيميائيببببا، تفاعالتهببببا، طببببرق  -7

 تقديرها، أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي للبروتينات. -8

 األحماض األمينية )تقسيمها، تركيبها(. -9

 مستويات تخليق البروتينات. -10

)تركيبها الكيميائي، تصنيفها كيميائيبا، تفاعالتهبا، طبرق تقبديرها، الليبيدات  -11

 أهميتها تغذويا وصحيا(.

 هضم وامتصاص، التحول الغذائي لليبيدات. -12

 األحماض الدهنية )تقسيمها، تركيبها، األهمية الغذائية لها(. -13

واء علببي التببداخالت الغذائيببة الدوائيببة )تببأثير الغببذاء علببي الببدواء، تببأثير الببد -14

√ 
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 الغذاء(.

لمببا تببم تدريسببه مببن المحتببوي  % -

 األساسي للمقرر

100% 

مبببدي التبببزام القبببائمين بالتبببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

<60       60- 84            >85 

مببببببببببدي تغطيبببببببببببة االمتحبببببببببببان  -

 لموضوعات 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                        تقويم الطالب طريقة -

 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.

 توافر األدوات والخامات إلتمام الجانب التطبيقي.عدم  -

 عدم وجود تجهيزات كافية للمعامل لممارسة الجانب التطبيقي. -

نتيجااااااااة تقااااااااويم الطااااااااالب  -5

  -للمقرر:

98.8% 

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

 للتقويم.إعداد 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

مالحظااااااااااات الماااااااااااراجعين  -7

 )إن وجدت (الخارجيين 

 ال ينطبق

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات  -8

 التطوير في العام السابق
 .انتداب عدد كاف لتدريس الجانب التطبيقي 

ماااااا لااااام ياااااتم تن ياااااذق مااااان  -9

 )ما هي و األسباب (مقترحات 

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

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

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 
√ 

√ 
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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.

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -10

مجاااااااااااالت 

 التطوير 

توقيااااااااااااااااات  توصيف التطوير

 التطوير 

 المسئول عن التن يذ

تحسين 

إمكانيات 

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

مع بداية العام 

 الدراسي

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أس لة للمقرر 

لتدريب الطالب على 

المختلفة األنماط 

 للتقويم.

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 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 

 عزة زهيرد.  أ.اسم منسق المادة :

 2020/  12/    6التاريخ :                                               التوقيع :

 عتماد بمجلس الكلية بتاري:: تم اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


