
   

 

 
 6106/6107  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

 
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةال الفرقة الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي6) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 0 عدد القائمين بالتدريس 7
 محمد عمارأ.د/ إيمان حمدي  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 823 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 803 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(        % 767ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
(95.52     ) 

(         %  36راسب: عدد)
(4.48 ) 

لمتقديرات النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 الحاصمين عمييا

( 23.5( ممتاز     )13.9)
 جيد جدا

( 34.8( جيد      )24.8)
 مقبول

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم



   

 

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

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

60-84 
   (> )85 

 محاضرات نظرية )  ( () والتعمم أساليب التعميم -
 تدريب عممي

( دراسة حالة       )  )(
 أنشطة فصمية

األعمال الفصمية )تذكر( :   
 بحاث أعمل 

%      )( 80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
 شفوي

( أعمال فصمية )20   (  %
 ( عممي
 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
متوافرة )( متوافرة بدرجة ( ) المراجع العممية -

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

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

 (غير متوافرةمحدودة)
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسييييييييييييييييييييييم الطيييييييييييييييييييييالب ذوي  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

التحصييييييييييييييل المييييييييييييينخف   لييييييييييييي  
مجموعيييات صيييغيرة ييييتم التيييدريس 
ليم في اوقات  ضافية عم  وقت 

 المحاضرة.
 جراء مراجعة بعد دراسة كل  -2

 محاضرة.
عمييييييييييل اختبييييييييييارات قصيييييييييييرة  -3



   

 

(Quizzes Test أثنيييييياء )
 المحاضرة.

اال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي  -4
 300المجموعييييييية الواحيييييييدة عييييييين 

لميييا فيييي ذليييك  طاليييب فيييي الميييدرج
 من فائدة لمجميع.

) ن مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
 وجدت (

االسيييتعانة بيييالطالب الفيييائقين  -1
دراسيييييييا لمسيييييياعدة الطييييييالب ذوي 
التحصييييييييل المييييييينخف  عمييييييي  أن 
يكييون ىييذا ىييو التكميييب المطمييوب 
منيم)أعمييال السيينة( أو االسييتعانة 
بالوظيييييييييييييائب المعاونة)مدرسيييييييييييييين 

معيييدين( وذلييك تجنبييا  -مسيياعدين
 لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في -8
 العام السابق

 جراء مراجعة بعد دراسة كل  -1
 محاضرة.

 عمييييييييييل اختبييييييييييارات قصيييييييييييرة -2
(Quizzes Test أثنيييييياء )

  المحاضرة.
)ما ىي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -9

 واألسباب (
تقسييييييييييييييييييييييم الطيييييييييييييييييييييالب ذوي  -1

التحصييييييييييييييل المييييييييييييينخف   لييييييييييييي  
مجموعيييات صيييغيرة ييييتم التيييدريس 
ليم في اوقات  ضافية عم  وقت 

ليييييم ييييييتم تنفييييييذ ىيييييذا  -المحاضيييييرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

أال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي  -2
 300المجموعييييييية الواحيييييييدة عييييييين 

لميييا فيييي ذليييك  طاليييب فيييي الميييدرج
ىيييذا المقتيييرح  -مييين فائيييدة لمجمييييع

لييييم ي طييييرح عميييي  ادارة الكمييييية ميييين 
 قبل، والتمس تفعيمو.

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير

المسئول  توقيت التطوير توصيف التطوير
 عن التنفيذ



   

 

 مكانيات 
 التدريس 

لجنة شراء  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الكتب 

رئااايس                                 القاااائم بالتااادريس: أ.د / إيماااان حمااادي عماااار                        
 القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود    

 داجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شنالمر                     

 

 6107/6108 لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 0
 أصول التربية  التخصص 6
 ثانيةالفرقة ال الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي6) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 0 عدد القائمين بالتدريس 7
 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0
 1032 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1008 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     96.13(        % )969ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 3.87(         %  )39راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا14.9( ممتاز     )6.7)
 ( مقبول94.9( جيد      )28.5)

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -



   

 

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
لموضوعات مدي تغطية االمتحان  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

   (> )85 
 تدريب عممي محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعميم والتعمم -

 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )(
 بحاث أاألعمال الفصمية )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
(أعمال فصمية ) عممي 20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( ) المراجع العممية -

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

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

 متوافرة(غير محدودة)
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييييييل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

المييييييينخف   لييييييي  مجموعيييييييات صيييييييغيرة ييييييييتم 
التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  وقييت 

 المحاضرة.
  جراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 Quizzesاختبييارات قصيييرة )عمييل  -3

Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي المجموعيييية  -4

لميا فيي  طالب في المدرج 300الواحدة عن 
 ذلك من فائدة لمجميع.



   

 

 
) ن  مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(
االسيييييييتعانة بيييييييالطالب الفيييييييائقين دراسييييييييا  -1

لمسيياعدة الطييالب ذوي التحصيييل الميينخف  
عمييي  أن يكيييون ىيييذا ىيييو التكمييييب المطميييوب 
منيم)أعمييال السيينة( أو االسييتعانة بالوظييائب 

معيييييييدين(  -)مدرسييييييين مسيييييياعدين المعاونيييييية
 وذلك تجنبا لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

  جراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 Quizzesة )عمييل اختبييارات قصييير  -2

Test.أثناء المحاضرة )  
)ما ىي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب (
تقسييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييييييل  -1

المييييييينخف   لييييييي  مجموعيييييييات صيييييييغيرة ييييييييتم 
التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  وقييت 

لييم يييتم تنفيييذ ىييذا المقتييرح  نظييًرا  -المحاضييرة
 لضيق الوقت.

ي المجموعيييية أال يزيييييد عييييدد الطييييالب فيييي -2
لميا فيي  طالب في المدرج 300الواحدة عن 

ىييييذا المقتييييرح لييييم  -ذلييييك ميييين فائييييدة لمجميييييع
ي طيييرح عمييي  ادارة الكميييية مييين قبيييل، واليييتمس 

 .تفعيمو
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

 مكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة لممكتبة 

رئاايس القساام: أ.د/ أماااني عبااد                القااائم بالتاادريس: أ.د / إيمااان حماادي عمااار                    
 المقصود    

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                 

 

 

 



   

 

 
 

 6108/6109  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةالفرقة ال الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي6) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 0 عدد القائمين بالتدريس 7
 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 1031 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1005 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(        % 998ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
(99.3     ) 
 ( 0.67(         %  )7راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

( جيد 16.43( ممتاز     )2.41)
 جدا

 ( مقبول40.98( جيد      )40.18)
 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم



   

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

تدريب  محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعميم والتعمم -
 عممي

أنشطة ( دراسة حالة       )  )(
 فصمية

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل 
 بحاث أ

 %      )( شفوي80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )20  )  (  %

 عممي
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تقسييييييييم الطيييييييالب ذوي التحصييييييييل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ليي  مجموعييات صييغيرة يييتم الميينخف  

التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  
 وقت المحاضرة.

 جيييييراء مراجعييييية بعيييييد دراسييييية كيييييل  -2
 محاضرة.

عمييييييييييييييييييل اختبييييييييييييييييييارات قصييييييييييييييييييييرة  -3
(Quizzes Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيييييييييييد عيييييييييييدد الطييييييييييالب فيييييييييييي  -4

طالييييب  300المجموعيييية الواحييييدة عيييين 
لمييييا فييييي ذلييييك ميييين فائييييدة  فييييي المييييدرج

 لمجميع.



   

 

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7
 ) ن وجدت(

االستعانة بالطالب الفائقين دراسييا  -1
لمسيييييييييياعدة الطييييييييييالب ذوي التحصيييييييييييل 
المييييينخف  عمييييي  أن يكيييييون ىيييييذا ىيييييو 
التكميييب المطمييوب منيم)أعمييال السيينة( 
أو االسيييييييييييييييييييييييييييييييييييتعانة بالوظيييييييييييييييييييييييييييييييييييائب 

معيييدين(  -المعاونة)مدرسييين مسيياعدين
وذلييييييك تجنبييييييا لمشييييييكمة ضيييييييق الوقييييييت 

 لألساتذة.
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق
 جيييييراء مراجعييييية بعيييييد دراسييييية كيييييل  -1

 محاضرة.
                 عمييييييييييييييييييل اختبييييييييييييييييييارات قصييييييييييييييييييييرة -2
(Quizzes Test .أثناء المحاضرة ) 

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

تقسييييييييم الطيييييييالب ذوي التحصييييييييل  -1
الميينخف   ليي  مجموعييات صييغيرة يييتم 
التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  

لييييم يييييتم تنفيييييذ ىييييذا  -وقييييت المحاضييييرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

أال يزيد عدد الطالب في  -2
طالب  300المجموعة الواحدة عن 

لما في ذلك من فائدة  في المدرج
ي طرح عم  ىذا المقترح لم  -لمجميع

 ادارة الكمية من قبل، والتمس تفعيمو.
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئ توقيت التطوير توصيف التطوير
ول 
عن 
 التنفيذ

 مكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

لجنة  قبل تدريس المقرر 
شراء 
 الكتب 

 مكانيات 
 التدريس 

 عداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عم  

 األنماط المختمفة لمتقويم  

المحا قبل تدريس المقرر
ضر 
المسئو 

ل عن  



   

 

تدريس 
 المقرر

رئاااايس                   القااااائم بالتاااادريس: أ.د / إيمااااان حماااادي عمااااار                                     
 القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود    

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 

 

 2019/2020  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةالالفرقة  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
 محمد عمارأ.د/  يمان حمدي  أسماء المحاضرين المساىمين ف  تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 1310 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1308 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(        % 1273ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
(97.32     ) 
 ( 2.68(         %  )35راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

( -( ممتاز     )-( ناجح     )98.59)
 جيد جدا

 ( مقبول1.41( جيد      )-)
 -تدريس المقرر : – 2



   

 

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 المجتمعالتربية ومشكالت 

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

   (> )85 
تيييدريب  )  (    محاضيييرات نظريييية () التعميم والتعمم أساليب -

 عممي
( )      دراسيييية حاليييية         (  )

 أنشطة فصمية
()  بحاثأعمل 

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
Google Classroom      (√) 

Facebook               (√) 
               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 
 (√)            قناة عم  اليوتيوب

 ( شفوي )      %     80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة ) المراجع العممية -

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

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

 (غير متوافرةمحدودة)
 ال يوجد  -قيود  دارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسييييييييييييم الطيييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6



   

 

صيييييغيرة ييييييتم المييييينخف   لييييي  مجموعيييييات 
التييييدريس ليييييم فييييي اوقييييات  ضييييافية عميييي  

 وقت المحاضرة.
 جييييييييراء مراجعيييييييية بعييييييييد دراسيييييييية كييييييييل  -2

 محاضرة.
 Quizzesعمل اختبارات قصييرة ) -3

Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيييد عييدد الطييالب فييي المجموعيية  -4

لمييا  طالييب فييي المييدرج 300الواحييدة عيين 
 في ذلك من فائدة لمجميع.

المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
 ) ن وجدت(

االسييييتعانة بييييالطالب الفييييائقين دراسيييييا  -1
لمسيييييييييييييياعدة الطييييييييييييييالب ذوي التحصيييييييييييييييل 
الميييييييينخف  عميييييييي  أن يكييييييييون ىييييييييذا ىييييييييو 
التكميب المطميوب منيم)أعميال السينة( أو 
االسييييييتعانة بالوظييييييائب المعاونة)مدرسييييييين 

معيييدين( وذلييك تجنبييا لمشييكمة  -مسيياعدين
 ضيق الوقت لألساتذة.

م تنفيذه من مقترحات التطوير ما ت -8
 في العام السابق

 جييييييييراء مراجعيييييييية بعييييييييد دراسيييييييية كييييييييل  -1
 محاضرة.

                 عمييييييييييييييييييييييل اختبييييييييييييييييييييييارات قصيييييييييييييييييييييييرة -2
(Quizzes Test .أثناء المحاضرة ) 

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

تقسييييييييييييم الطيييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييل  -1
تم المييييينخف   لييييي  مجموعيييييات صيييييغيرة يييييي

التييييدريس ليييييم فييييي اوقييييات  ضييييافية عميييي  
لم يتم تنفيذ ىذا المقترح   -وقت المحاضرة

 نظًرا لضيق الوقت.
أال يزيد عدد الطالب في المجموعة  -2

لما  طالب في المدرج 300الواحدة عن 
ىذا المقترح  -في ذلك من فائدة لمجميع

لم ي طرح عم  ادارة الكمية من قبل، 
 والتمس تفعيمو.

 -التطوير لممقرر لمعام القادم :خطة  -10
مجاالت 
 التطوير

المسئول  توقيت التطوير توصيب التطوير
عن 



   

 

 التنفيذ
 مكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

لجنة  قبل تدريس المقرر 
شراء 
 الكتب 

 مكانيات 
 التدريس 

 عداد بنك أسئمة 
لممقرر لتدريب 

الطالب عم  األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاض قبل تدريس المقرر
ر 

المسئول 
عن  
تدريس 
 المقرر

                   رئيس القسم: أ.د/  يمان حمدي عمار                    القائم بالتدريس: أ.د /  يمان حمدي عمار        

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 
 



 

 م  2018 -2017النسيج والعناية به للعام الجامعي تقرير مقرر 
 زليصاد المنم: االقتسق 
 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ل مجلس القسمكيتش لجنة االمتحاناتبع الختيار  النظام المت 5
 ✔غير متوفر        متوفر    متحانية لالالخارجعة راجنظام الم 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
ب عدددددددددددددددد ال ددددددددددددددال -

 ين بالمقررالملتحق
317 

عدد ال الب الدينن   -
 أدوا االمتحان 

314 

   %             عدد      %                 عدد           متحان جة االنتي -
 3.79            12     راسب    96.21    305  ناجح   

النسددددبة الم ويددددة %  -
للنددددددددددددددددداجحين  بقدددددددددددددددددا 
للتقددددددنرات الحا دددددلين 

 عليها

 29.02   جيد جدا     13.88      ازممت 
  18.93    مقبول       34.38     جيد   

 0. 95ضعيف  
 0. 32ضعيف جدا   

   1.58راسب الئحة 
 -:لمقرر س ادريت – 2
الموضوعات التدي تدم   -

 تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

 األسبوع 

 

التقسدددددددددددديم العددددددددددددام ل ليددددددددددددا   -1
 النسيجية 

 خشبي: تسديه النول ال  تطبيقي

 األول  6



 

ال ددرا المختلفددة للتمييددز  ددين  -2
 الخامات المختلفة 

التطبيقي   علي تدري:  العملي  ب 
عينا النسيج انتاج  النسيج  من  ت 

 السادة  

 الثاني 6

األليددددا  ال بيعيددددة النباتيددددة )  -3
 الق ن والكتان (

على   تطبيقي العملي  التدريب   :
النسيج   من  متعددة  عينات  إنتاج 

 السداء  تجاهفي االسادة الممتد 

 الثالث  6

الحيوانية   -4 ال بيعية  األليا  
 ي( )الصو ، الحرير ال بيع

العملي    تطبيقي التدريب  على : 
مت  عينات  من  إنتاج    سيج النعددة 

الممالساد اللحمة  تد  ة  اتجاه  في 
 وفي االتجاهين 

 الرابع 6

األليددددددددددا  ال بيعيددددددددددة الحيوانيددددددددددة  -5
 )الصو ، الحرير ال بيعي(

التدريب  تطبيقي  إنتاج   :    على 
 مجموعة عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

لبولي  األليا  الصناعية ) ا -6
 أميد ( إستر , البولي 

اج إنتددلدى : متابعدة التددريب ع تطبيقيي 
ندددددات مدددددن النسددددديج المبدددددرد وعدددددة عيمجم

 .البدء في اختيار المشاريع 

 السادس   6



 

األليا  الصناعية )البولي   -7
  إكريليك , رانون الفسكوز (.

إنتاج   تطبيقي على  التدريب   :
النسيج  من  عينات  مجموعة 

. اختيار األ لس   ومتابعة 
 المشاريع  

 السابع 6

 صف الفصل ار ناختب -8

تدداج علددى إنتدددريب ال بعددة: متاتطبيقييي 
مجموعددة عينددات مددن النسدديج األ لددس. 

 ومتابعة المشروع

 الثامن  6

 الخامات التقنية  -9

انتاج   تطبيقي علي  :التدريب 
سيجية مبتكرة من تصميم عينات ن

 ب ومتابعة المشروعال ال

 التاسع  6

األليا -10 وبعض   خلط 
 تجهيزات األقمشة

انتاج   تطبيقي علي  :التدريب 
م ة من تصمي جية مبتكر عينات نسي
 تابعة المشروعال الب وم

 العاشر   6

  العناية بالمنتجات النسيجية-11

 ت بيقي :متابعة المشروع  

 الحادي عشر   6

بالمنتجات   -12 العناية  متابعة 
  النسيجية

ازالة   تطبيقي علي  التدريب   :

   الثاني عشر 6



 

 قييم المشاريع البقع وت

  را ازالة البقع  -13

 ازالة البقع  ريب علي: التد  قيتطبي

 الثالث عشر  6

 الب اقة االرشادية للمالبس   -14

 ت بيقي : التدريب علي ازالة البقع 

 الرابع  عشر  6

لمددددددا تددددددم تدريسدددددده  % -
مدددن المحتدددوي األساسدددي 

 للمقرر

100% 

مددددي التددددزام القددددائمين  -
تددددددددددددددددريس بمحتدددددددددددددددوي بال

 المقرر 

>85 

مددددددددددددددددددددددي ت  يدددددددددددددددددددددة  -
االمتحدددددان لموضددددددوعات 

 المقرر

<60       60-84                        >85 

أسددددددددددددددداليب التعلدددددددددددددددديم  -
 والتعلم

 تدريب عملي           محاضرات نظرية
 

 أنش ة فصلية          دراسة حالة
        األعمال الفصلية )تيكر( :   

 -عمال ال البمعارض فنية أل -عينات أسبوعية 
 مشاريع  

 
 شفوي                    نظري    ب ريقة تقويم ال ال -

 
 عملي          أعمال فصلية   

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

 
 متوافرةر غي       فرة  درجة محدودة   و مت               متوفرة  عينةالوسائل الم-

 

✔

√ 

✔

√ 

✔

√ 

✔

√ 

✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 
✔

م
ع 
ار 

ض 
 
فن

ية  
أل 
ع 
ما
ل 

✔

√ 

✔

√ 
✔

√
✔ 

✔

√
✔ 

✔

√ 



 

المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتلزمات  -
 والخامات

 غير متوافرة        متوفرة  درجة محدودة                 متوفرة 

قيييييييييييود  دارييييييييييية  -4
  -وتنظيمية:

 ، بيقيعدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب الت-1 -

 اسبة لعدد ال الب .كيلك عدم توافر أماكن من -2 -

تقيييييييييويم نتيجييييييييية  -5
   -الب للمقرر:الط

        88.06 % 

مقترحييات تيسييي   -6
 -المقرر :

 توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد ال الب   -1

 ناسب مع  بيعة المقررلجانب الت بيقي بما نتتجهيز قاعات التدريس ا -2

 .  توفير مراجع بمكتبة الكلية -3

 كلية . جودهم بالة أثناء و ي شبكة االنترنت الخا ة بالكلياتاحة الفر ة لل الب للدخول عل -4

 زيادة عدد المعيدنن المكلفين  -5

مالحظييييييييييييييييييييييييات  -7
الميييرانعي  الخيييارنيي  

 )إن وجدت (

 ال نن بق

مييا تييم تن ييي   ميي   -8
ترحييات التطييوير  ييي مق
 م السابقالعا

 . شراء مراجع حدنثة للمكتبة  -1

  يييتم تن ييي مييا لييم  -9
)مدا هدي م  مقترحيات  

 ألسباب (و ا

 بب زيادة ال الب المقبولين بالقسم بسد ال الب ناسبة لعدتوفير قاعات دراسية م -1

ية األماكن تجهيز قاعات التدريس الجانب الت بيقي بما نتناسب مع  بيعة المقرر نظرا لمحدود -2
 بالكلية .

 ة بالخ ة الخمسية للكلية .زيادة عدد المعيدنن المكلفين نظرا اللتزام الكلي -3

 -م :طة التطوير للمقرر للعام القادخ -10
 التمجييييييييييييييا
 التطوير  

توصيييييييييي  
 التطوير

 المسئول ع  التن ي  توقيت التطوير  

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

شراء 
مراجع 
حدنثة 

العام   دايةمع  
 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

✔

√

✔ 



 

 للمكتبة     
انتداب من 

يقوم 
 تدريس  
الجانب 

  بيقي الت

 ة الكلية لش ون التعليم وال الب كال وو  العلميالقسم  قبل تدريس المقرر

تحسين 
 المرافق 

زيادة عدد  
المدرجات 
واألماكن 
المتاحة  
لتدريس 

 النظري  

ية في الخ ة المستقبل
 للكلية  

 عميد الكلية  

تجهيز  
قاعات  

تدريسية 
مناسبة  
ل بيعة 
 المقرر

في الخ ة المستقبلية 
 للكلية 

 ش ون ال الب   وكالة

 لمصري نان اد / حة : اسم منسق الماد
 التوقيع :                                            

 م 6/2018/ 24تاريخ اعتماد مجلس القسم : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 م  2019 – 2018النسيج والعناية به للعام الجامعي تقرير مقرر 
 لمنزليقسم: االقتصاد ا

 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به اسم المقرر 1
 ياقتصاد منزل خصصالت 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + ) 2)  الساعات المعتمدة /وحدات عدد ال 4
 تشكيل مجلس القسم نة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لج 5
 ✔غير متوفر        متوفر    متحاننظام المراجعة الخارجية لال 6

 
 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -:مات متخصصة معلو  –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
عدددددددددددددددد ال دددددددددددددددالب  -

 الملتحقين بالمقرر
353 

عدد ال الب الدينن   -
 أدوا االمتحان 

353 

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

النسددددبة الم ويددددة %  -
للنددددددددددددددددداجحين  بقدددددددددددددددددا 

لتقددددددنرات الحا دددددلين ل
 يهاعل

 37.25   جيد جدا    14.04      ازممت 
 15.76    مقبول   32.38     جيد   

 0.29ضعيف  
 0   ضعيف جدا

   0حة راسب الئ
 -تدريس المقرر : – 2
تدم   الموضوعات التدي  -

 تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

 األسبوع 

 

 األول  6 يم العام ل ليا  النسيجية التقس -10



 

 : تسديه النول الخشبي  تطبيقي

ال ددددددرا المختلفددددددة للتمييددددددز  ددددددين  -11
 الخامات المختلفة 

: التدريب العملي علي انتاج  تطبيقي  
 السادة   نات من النسيجعي

 الثاني 6

 األليدددددددددا  ال بيعيدددددددددة النباتيدددددددددة ) -12
 الق ن والكتان (

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

 في اتجاه السداءالممتد 

 الثالث  6

الحيوانية  -13 ال بيعية  األليا  
 )الصو ، الحرير ال بيعي( 

إ  تطبيقي العملي على  التدريب  نتاج  : 
مت السادة  عينات  النسيج  من  عددة 
وفالممتد   اللحمة  اتجاه  ي  في 

 االتجاهين 

 الرابع 6

ة األليدددددددددددددددا  ال بيعيدددددددددددددددة الحيوانيددددددددددددددد -14
 )الصو ، الحرير ال بيعي(

التدريب على إنتاج    تطبيقي  مجموعة  : 
 عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

,   استراألليا  الصناعية ) البولي   -15
 البولي أميد ( 

لتدددددريب علددددى إنتدددداج : متابعددددة ا قيييييتطبي 
.البدددء مجموعددة عينددات مددن النسدديج المبددرد 

 السادس   6



 

 في اختيار المشاريع 

صناعية )البولي  األليا  ال -16
  , رانون الفسكوز (. أكريليك

ال  تطبيقي إنتاج :  على  تدريب 
مجموعة عينات من النسيج األ لس 

 ومتابعة اختيار المشاريع  .

 السابع 6

 ف الفصل اختبار نص -17

: متابعدددددة التددددددريب علدددددى إنتددددداج قيييييي تطبي
لنسددددديج األ لدددددس. مجموعدددددة عيندددددات مدددددن ا

 ومتابعة المشروع

 الثامن  6

 التقنية  الخامات -18

عينات   تطبيقي انتاج  علي  :التدريب 
مبتكر  ال الب نسيجية  تصميم  من  ة 

 ومتابعة المشروع

 التاسع  6

األليا -10 تجهيزات  وبعض    خلط 
 األقمشة

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

 لمشروعومتابعة ا

 العاشر   6

  العناية بالمنتجات النسيجية-11

 ت بيقي :متابعة المشروع  

 الحادي عشر   6

ال  -12 بالمنتجات متابعة  عناية 
  النسيجية

البقع   تطبيقي ازالة  علي  التدريب   :

 الثاني عشر   6



 

 وتقييم المشاريع 

 البقع  را ازالة  -13

 : التدريب علي ازالة البقع   تطبيقي

 شر لث عالثا 6

 الب اقة االرشادية للمالبس   -14

 التدريب علي ازالة البقع ت بيقي : 

 الرابع  عشر  6

يسه من % لما تم تدر   -
المحتددددددددددددددوي األساسددددددددددددددي 

 للمقرر

100% 

مدددددي التددددزام القددددائمين  -
بالتددددددددددددددددريس بمحتدددددددددددددددوي 

 المقرر 

>85 

ت  يدددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددي  -
ن لموضددددددوعات االمتحددددددا

 المقرر

<60          60-84                        >85 

أسدددددددددددددددداليب التعلدددددددددددددددديم  -
 والتعلم

 تدريب عملي           رات نظريةمحاض
 

 نش ة فصليةأ    دراسة حالة      
 

        األعمال الفصلية )تيكر( :   
 يع مشار -معارض فنية ألعمال ال الب -عينات أسبوعية 

 شفوي                    نظري    تقويم ال الب ريقة  -
 

 عملي          أعمال فصلية   
 -للتدريس : اإلمكانات المتاحة -3
 غير متوفرة                 متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  المراجع العلمية -
 غير متوفرة                 متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  الوسائل المعينة-
المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتلزمات  -

 والخامات
 متوفرة غير                متوفرة  درجة محدودة                          متوفرة 
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✔
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✔
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قيييييييييييود  دارييييييييييية  -4
  -وتنظيمية:

 ،قيالجانب الت بي عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس -1 -

 د ال الب .كيلك عدم توافر أماكن مناسبة لعد -2 -

نتيجييييييييية تقيييييييييويم  -5
   -الطالب للمقرر:
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ترحييات تيسييي  مق -6
 -المقرر :

 ل الب  توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد ا -6

 تجهيز قاعات التدريس الجانب الت بيقي بما نتناسب مع  بيعة المقرر -7

 ية . توفير مراجع بمكتبة الكل -8

 لخا ة بالكلية أثناء وجودهم بالكلية . فر ة لل الب للدخول علي شبكة االنترنت ااتاحة ال -9

 مكلفين زيادة عدد المعيدنن ال -10

مالحظييييييييييييييييييييييييات  -7
الميييرانعي  الخيييارنيي  

 )إن وجدت (

 نن بقال 

مييا تييم تن ييي   ميي   -8
مقترحييات التطييوير  ييي 

 العام السابق

 . شراء مراجع حدنثة للمكتبة  -2

م يييتم تن ييي   مييا ليي -9
)مدا هددي مي  مقترحيات 

 و األسباب (

 بالقسم عات دراسية مناسبة لعدد ال الب بسبب زيادة ال الب المقبولين توفير قا -4

مع  بيعة المقرر نظرا لمحدودية األماكن   تجهيز قاعات التدريس الجانب الت بيقي بما نتناسب -5
 بالكلية .

 خمسية للكلية .لية بالخ ة الزيادة عدد المعيدنن المكلفين نظرا اللتزام الك -6

 -للعام القادم :  خطة التطوير للمقرر -10
مجيييييييييييييياالت 

 التطوير  
توصيييييييييي  

 التطوير
 المسئول ع  التن ي  وير  توقيت التط

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

    

اء شر 
مراجع 
حدنثة 

 للمكتبة 

مع  داية العام  
 الدراسي 

 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسم

 القسم العلمي ووكالة الكلية لش ون التعليم وال الب  لمقررقبل تدريس اانتداب من 



 

قوم ي
 تدريس  
الجانب 
 الت بيقي 

سين تح
 المرافق 

زيادة عدد  
المدرجات 
واألماكن 
المتاحة  

س لتدري
 النظري  

في الخ ة المستقبلية 
 للكلية  

 عميد الكلية  

تجهيز  
قاعات  

تدريسية 
مناسبة  
ل بيعة 

 رالمقر 

مستقبلية في الخ ة ال
 للكلية 

 وكالة ش ون ال الب  

 د / حنان المصري  م منسق المادة : اس
                              التوقيع :               

 م 2019/  10/  9  تاريخ: تم اإلعتماد بمجلس الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 م  2020 – 2019معي النسيج والعناية به للعام الجاتقرير مقرر 
 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 
 النسيج والعناية به لمقرراسم ا 1
 اقتصاد منزلي خصصالت 2
 الثانية  ستوي الفرقة / الم 3
 عملي ( 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -: اإلحصائيات – 1
عدددددددددددددددد ال دددددددددددددددالب  -

 الملتحقين بالمقرر
265 

عدد ال الب الدينن   -
 االمتحان أدوا 

265 

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

 النسددددبة الم ويددددة % -
للنددددددددددددددددداجحين  بقدددددددددددددددددا 

ن نرات الحا دددددليللتقدددددد
 عليها

 36.39   جيد جدا    13.02      ازممت 
    41.37    بولمق   32.18     جيد   

 030.0ضعيف  
 0ضعيف جدا   

   0حة راسب الئ
 -تدريس المقرر : – 2
الموضوعات التدي تدم   -

 تدريسها
 عدد الساعات  الموضوع

 

ألسبوع ا  

 

 ا  النسيجية التقسيم العام ل لي -19

 ل الخشبي: تسديه النو   تطبيقي

 األول  6



 

ال ددددددرا المختلفددددددة للتمييددددددز  ددددددين  -20
 الخامات المختلفة 

: التدريب العملي علي انتاج  تطبيقي  
 السادة   عينات من النسيج

 الثاني 6

األليدددددددددا  ال بيعيدددددددددة النباتيدددددددددة )  -21
 الق ن والكتان (

التدريب    تطبيقي إنتاج :  على  العملي 
متعددة السادة    عينات  النسيج  من 

 ه السداءفي اتجاممتد ال

 الثالث  6

الحيوانية  -22 ال بيعية  األليا  
  بيعي( )الصو ، الحرير ال

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

 االتجاهين 

 الرابع 6

 بيعيدددددددددددددددة الحيوانيدددددددددددددددة األليدددددددددددددددا  ال -23
 ير ال بيعي()الصو ، الحر 

التدريب عل  تطبيقي  ى إنتاج مجموعة  : 
 عينات من النسيج المبرد

 الخامس 6

,   استر) البولي   األليا  الصناعية -24
 البولي أميد ( 

لتدددددريب علددددى إنتدددداج : متابعددددة ا تطبيقييييي 
مجموعددة عينددات مددن النسدديج المبددرد .البدددء 

 في اختيار المشاريع 

 س  الساد 6



 

  األليا  الصناعية )البولي -25
  سكوز (., رانون الف أكريليك

إنتاج   يقيتطب على  التدريب   :
مجموعة عينات من النسيج األ لس 

 تيار المشاريع  ومتابعة اخ.

 السابع 6

 اختبار نصف الفصل  -26

: متابعدددددة التددددددريب علدددددى إنتددددداج قيييييي تطبي
مجموعدددددة عيندددددات مدددددن النسددددديج األ لدددددس. 

 ومتابعة المشروع

 ثامن ال 6

 الخامات التقنية  -27

انتا  قيتطبي علي  عينات :التدريب  ج 
ال الب نسيج تصميم  من  مبتكرة  ية 

 ومتابعة المشروع

 التاسع  6

األل-10 تجهيزات  وبعض    يا خلط 
 األقمشة

انتا  تطبيقي علي  عينات :التدريب  ج 
ال الب  تصميم  من  مبتكرة  نسيجية 

 ومتابعة المشروع

 العاشر   6

  نتجات النسيجيةالعناية بالم-11

 ة المشروع  ت بيقي :متابع

 عشر  الحادي  6

بالمنتجات م  -12 العناية  تابعة 
  النسيجية

البق  تطبيقي ازالة  علي  التدريب  ع : 
 وتقييم المشاريع 

 الثاني عشر   6



 

 البقع  را ازالة  -13

 : التدريب علي ازالة البقع   تطبيقي

 الثالث عشر  6

 البس الب اقة االرشادية للم  -14

 الة البقع ت بيقي : التدريب علي از 

 عشر  الرابع  6

ا تم تدريسه من % لم  -
المحتددددددددددددددوي األساسددددددددددددددي 

 للمقرر

100% 

 مدددددي التددددزام القددددائمين -
بالتددددددددددددددددريس بمحتدددددددددددددددوي 

 المقرر 

>85 

مددددددددددددددددددددددي ت  يدددددددددددددددددددددة  -
ن لموضددددددوعات االمتحددددددا

 المقرر
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 أسدددددددددددددددداليب التعلدددددددددددددددديم -
 والتعلم

 تدريب عملي             محاضرات نظرية
 
 أنش ة فصلية               راسة حالة   د
 

        األعمال الفصلية )تيكر( :   
 مشاريع -معارض فنية ألعمال ال الب -عية عينات أسبو 

 شفوي                    نظري    تقويم ال الب ريقة  -
 

 عملي          أعمال فصلية   
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ةغير متوفر                  متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  المراجع العلمية -
 غير متوفرة                 متوفرة  درجة محدودة                         متوفرة  الوسائل المعينة-
المسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتلزمات  -
 الخاماتو 

 غير متوفرة                 توفرة  درجة محدودة  م                       متوفرة 

قيييييييييييود  دارييييييييييية  -4
  -وتنظيمية:

 ،قيافي من أعضاء الهي ة المعاونة لتدريس الجانب الت بي عدم توافر العدد الك-1 -

 كيلك عدم توافر أماكن مناسبة لعدد ال الب . -2 -
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نتيجييييييييية تقيييييييييويم  -5
   -الب للمقرر:الط
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مقترحييات تيسييي   -6
 -مقرر :ال

 ة لعدد ال الب  دراسية مناسبتوفير قاعات  -11

  بيعة المقررتجهيز قاعات التدريس الجانب الت بيقي بما نتناسب مع  -12

 توفير مراجع بمكتبة الكلية .  -13

 كلية . فر ة لل الب للدخول علي شبكة االنترنت الخا ة بالكلية أثناء وجودهم بالاتاحة ال -14

 زيادة عدد المعيدنن المكلفين  -15

حظييييييييييييييييييييييييات مال -7
رنيي  الميييرانعي  الخيييا

 دت ()إن وج

 ال نن بق

مييا تييم تن ييي   ميي   -8
مقترحييات التطييوير  ييي 

 العام السابق

 . شراء مراجع حدنثة للمكتبة  -3

مييا لييم يييتم تن ييي    -9
)مدا هددي مي  مقترحيات 

 و األسباب (

 بسبب زيادة ال الب المقبولين بالقسم توفير قاعات دراسية مناسبة لعدد ال الب  -7

ا نتناسب مع  بيعة المقرر نظرا لمحدودية األماكن الت بيقي بم قاعات التدريس الجانبتجهيز  -8
 بالكلية .

 خمسية للكلية .د المعيدنن المكلفين نظرا اللتزام الكلية بالخ ة الزيادة عد -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
مجيييييييييييييياالت 

 ير  التطو 
توصيييييييييي  

 التطوير
   التن ي المسئول ع توقيت التطوير  

تحسين 
انيات إمك

 س التدري
    

شراء 
مراجع 
حدنثة 

 للمكتبة 

مع  داية العام  
 الدراسي 

 اسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقسموكالة الدر 

انتداب من 
قوم ي

 تدريس  
الجانب 

 ية لش ون التعليم وال الب القسم العلمي ووكالة الكل قبل تدريس المقرر



 

 الت بيقي 
تحسين 
 المرافق 

يادة عدد  ز 
المدرجات 

ألماكن وا
حة  المتا

لتدريس 
 النظري  

في الخ ة المستقبلية 
 للكلية  

 عميد الكلية  

يز  تجه
قاعات  

تدريسية 
مناسبة  
ل بيعة 
 المقرر

مستقبلية في الخ ة ال
 للكلية 

 وكالة ش ون ال الب  

 د/ بسمة درويشي  د / حنان المصر اسم منسق المادة : 
                             التوقيع :                

 م. 6/12/2020اإلعتماد بمجلس الكلية  تاريخ: تم 

 
 
 
 
 



 

 

 تقشيش هقشس دساسي

 الونضلي االقتصاد قسن:  

 -هعلىهاخ أساسيح : –أ 

 6116/6112 رأصٞش ٗرْسٞق ٍْعه اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

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

 ثَعطفخ ٍجيس اىقسٌ  االٍزحبّبداىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ  5

 غٞط ٍز٘فط√                                         ٍز٘فط         ّظبً اىَطاجعخ اىربضجٞخ ىالٍزحبُ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهاخ هتخصصح : –ب 

 -اإلحصائياخ : – 1

عددددددددددددسز اى ددددددددددددالة  -

 قطضاىَيزحقِٞ ثبىَ

 163       

عددددسز اى ددددالة اىددددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 153       

 % 1.65%              ضس٘ة :  ّسجخ  33.34ّجبح :   ّسجخ    ّزٞجخ االٍزحبُ  -

 1ضس٘ة                   156ّجبح                    

اىْسدددددددجخ اىَئ٘ٝدددددددخ %  -

ىيْددددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددددب 

ىيزقدددددسٝطاد اىحب ددددديِٞ 

 عيٖٞب

 

 

   .6% جٞس جسا           .12.1           6%   ٍَزبظ      .3.6     

 

   54%  ٍقج٘ه         33.13         64%    جٞس        33.66    

       

 1ـــــــــــــــــــــــــــــــ %   ضعٞف جسا            1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %  ضعٞف       

   

            11% غٞبة         6.13                 1ضاست الئحخ        %  1.61 

 -تذسيس الوقشس : – 2

اىَ٘ضدد٘عبد اىزددٜ رددٌ  -

 رسضٝسٖب

  

 عذد    الوىضىعاخ التي تن تذسيسها فعليا

 الساعاخ

 إسن الوحاضش  

 ٗظٞفزٔ. –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 – ددطا اشّءددب   –ٍددِ حٞددش ) اىزصددٌَٞ   اىَجددبُأّدد٘ا   -6
 اىَسز٘ٙ (

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَقٍ٘دددبد ٗاىَز يجدددبد اى٘اجدددت ر٘افطٕدددب فدددٜ اىَسدددنِ  -3 
  اىَضبىٜ.

 

 د/ إنجي سعيذ                    6

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

                  د/ إنجي سعيذ   6

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

 د/ إنجي سعيذ                    6

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

 اُ (. أل ألٍِ ٗا –اىرص٘ ٞخ 

 د/ إنجي سعيذ                       6

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

 اىح٘زاس اىَْعىٞخ(. –اىنٖطٍٗغْب ٞسٜ 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 د/ إنجي سعيذ                    2  ٕب زىخ ثٜعْب ط اىَسنِ اى٘ظٞفٞخ ٗاىعالقبد اىَزجب -. 
 د/ إنجي سعيذ                    2 حطمخ اشّسبُ زاذو اىَسنِ ٗاىع٘اٍو اىَؤصطح فٖٞب. -3 

ٍجبزئ ٗاسبسٞبد اىزصدٌَٞ اىدساذيٜ  ٗاىع٘اٍدو اىَدؤصطح  -11 

 عيٞٔ.

 د/ إنجي سعيذ                    2



 

 –ىدددد٘اُ  يَسددددنِ )اهعْب ددددط اىزصددددٌَٞ اىددددساذيٜ ى -11 
 األصبس (   –اشضب ح 

 د/ إنجي سعيذ                    2

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

 د/ إنجي سعيذ                    2

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

  ٍنَالد اىزصٌَٞ اىساذيٜ (.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 اىَءبمو اىَعَبضٝخ فٜ اىَسنِ.   -14 
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 .6 اجَبىٜ اىسبعبد

 سبعخ

 اىسبعبد اىْظطٝخ

 سبعخ .6=  

اىسبعبد اىز جٞقٞخ 

 سبعخ.6=

  
سدٔ ٍدِ % ىَب ردٌ رسضٝ -

اىَحزدددددددد٘ٛ األسبسددددددددٜ 

 ىيَقطض

111 % 

ٍدددسٛ اىزدددعاً اىقدددبئَِٞ  -

ثبىزددددددددسضٝس ثَحزدددددددد٘ٛ 

 اىَقطض 

    <61                                             61-.4                >.5        √ 

 

ٍددسٛ رغ ٞددخ االٍزحددبُ  -

 ىَ٘ض٘عبد اىَقطض

        <61                               61-.4                      >.5   √ 

 

 اىَحبضطح اىَ ٘ضح. •    أسبىٞت اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ -

 إسزطارٞجٞخ حو اىَءنالد.  •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىقبئٌ عيٚ اىَءطٗعبد.      •

 اىعصف اىصْٕٜ. •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىزعبّٜٗ •

 إسزطارٞجٞخ اىَْبقءخ ٗحيقبد اىجحش •

 ُ اىعَيٜإسزطارٞجٞخ اىجٞب •

 إسزطارٞجٞبد اىزعيٌ اىصارٜ •

 االمزءبف •

 ىعت األزٗاض •

 اىعطٗض اىزعيَٞٞخ  •

 األعَبه اىفصيٞخ )رصمط( :   عَو مزٞجبد اضشبزٝخ

 √شف٘ٛ                 √          ّظطٛ                      طٝقخ رقٌ٘ٝ اى الة -

 √              عَيٜ√               أعَبه فصيٞخ             

 -اإلهكاناخ الوتاحح للتذسيس : -3

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح           غٞط ٍز٘افطح            √  ٍز٘افطح       اىَطاجع اىعيَٞخ -

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح            غٞط ٍز٘افطح          √   ٍز٘افطح       اى٘سبئو اىَعْٞخ-

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح          غٞط ٍز٘افطح            √  ٍز٘افطح       اىَسزيعٍبد ٗاىربٍبد -

قيوووووووووووىد إداسيوووووووووووح  -4

   -وتنظيويح:

 

نتيجح تقىين الطوبب  -5

   -للوقشس:

  35.33  % 

هقتشحوووواخ تحسووووي   -6

 -الوقشس :

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 يفخ ىيزقٌ٘ٝ.إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيٚ األَّب  اىَرز -6

 ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه. -3

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -4

 ظٝبزح عسز اىَسضجبد ٗاألٍبمِ اىَزبحخ ىزسضٝس اىْظطٛ   -5

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



 

هبحظوووووووووووووووووووووووووواخ  -7

  الووووشانعي  الخووواسنيي

 )إُ ٗجسد (

1- 

6- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحوواخ التطووىيش فوووي 

 العام الساتق

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

ها لن يتن تننيوز  هو   -9

)ٍددددب ٕددددٜ ٗ هقتشحوووواخ 

 األسجبة (

زقدٌ٘ٝ. ثسدجت عدسً ٗجد٘ز ردسضٝت إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيدٚ األَّدب  اىَرزيفدخ ىي -1

 مبفٜ ثبىنيٞخ ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ

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

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

 مو عبً

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

 اى الة مو عبً 

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

 ٍحسٗزٝخ األٍبمِ اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخ

 -لقادم :خطح التطىيش للوقشس للعام ا -11

ٍجددددددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

إٍنبّٞبد 

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شطا  اىنزت  ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ظٝبزح عسز 

اىَعٞسِٝ 

اىَعِْٞٞ 

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 اىَْعه.

 اىقسٌ اىعيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخ خ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخٍع ثساٝ

إعددساز ثْددل 

أسدددددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددددطض 

ىزدددددددددسضٝت 

اى دددددددددالة 

عيددددددددددددددددٚ 

األَّددددددددددب  

اىَرزيفددددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝددبزح عددسز 

اىَدددسضجبد 

ٗاألٍددددددبمِ 

اىَزبحددددددددددخ 

ىزدددددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 اىنيٞخ عَٞس  فٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىينيٞخ 

           ٍسٝط اىجطّبٍج: أ.ً.ز/ ظْٝت  الحأ.ز/ سعٞس ٍْب                    ضئٞس اىقسٌ:          ز/ إّجٜ سعٞس اى ٘ذٜ      اسٌ ٍْسق اىَبزح: 

                                        .1/611/.6االعزَبز ربضٝد 

 

 



 

 تقشيش هقشس دساسي

 الونضلي االقتصاد قسن:

 -هعلىهاخ أساسيح : –أ 

 2117/2118 تأثيث وتنسيق هنضل اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

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

 ثَعطفخ ٍجيس اىقسٌ  اىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ االٍزحبّبد 5

 غٞط ٍز٘فط  √    ٍز٘فط                   اىربضجٞخ ىالٍزحبُ ّظبً اىَطاجعخ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهاخ هتخصصح : –ب 

 -اإلحصائياخ : – 1

عددددددددددددسز اى ددددددددددددالة  -

 اىَيزحقِٞ ثبىَقطض

 312       

عددددسز اى ددددالة اىددددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 316       

 %   11..3ّجبح :   ّسجخ     الٍزحبُ ّزٞجخ ا -

 % 1.11ضس٘ة :  ّسجخ 

 ضس٘ة      1ّجبح            311            

 

اىْسدددددددجخ اىَئ٘ٝدددددددخ %  -

ىيْددددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددددب 

ىيزقدددددسٝطاد اىحب ددددديِٞ 

 عيٞٔ

 

 

   32% جٞس جسا           31.61           65%   ٍَزبظ      3..2    

 

   4.%  ٍقج٘ه         66.51         115  %    جٞس      33.16    

       

   1%    حطٍبُ         1.36            5% غٞبة                .1.5 

 -تذسيس الوقشس : – 2

اىَ٘ضدد٘عبد اىزددٜ رددٌ  -

 رسضٝسٖب

  

 عذد    الوىضىعاخ التي تن تذسيسها فعليا

 الساعاخ

 إسن الوحاضش  

 ٔ.ٗظٞفز –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

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

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَقٍ٘دددبد ٗاىَز يجدددبد اى٘اجدددت ر٘افطٕدددب فدددٜ اىَسدددنِ  -3 
  اىَضبىٜ.

 

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَال ٍدددخ اى٘ظٞفٞدددخ ّسدددبُ. ٗظٞفدددخ اىَسدددنِ فدددٜ حٞدددبح اش -4
 ىيَسنِ.

 د/ إنجي سعيذ                    6

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

 د/ إنجي سعيذ                    6

عْب ددط اىَال ٍددخ اىسددٞن٘ى٘جٞخ ىيَسددنِ ٍددِ ) ٍز يجددبد  -6
 –عٞدددددخ( االرصدددددبه ٗاىعالقدددددبد االجزَبعٞدددددخ ّفسدددددٞخ ٗاجزَب
 (. األٍِ ٗاألٍبُ –اىرص٘ ٞخ 

 د/ إنجي سعيذ                       6

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

 اىح٘زاس اىَْعىٞخ(. –اىنٖطٍٗغْب ٞسٜ 

     د/ إنجي سعيذ                2

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

ٍجبزئ ٗاسبسٞبد اىزصدٌَٞ اىدساذيٜ  ٗاىع٘اٍدو اىَدؤصطح  -11 

 عيٞٔ.

 ذ                 د/ إنجي سعي   2

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



 

 األصبس (   –
   شدددط -االصدددبس ٗاىحطمدددخ اىساذيٞدددخ ىيفدددطزاالصدددبس ) -16  

 ق٘اعس ر٘ظٝعٔ(. –اذزٞبضٓ 
 د/ إنجي سعيذ                    2

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

  ٍنَالد اىزصٌَٞ اىساذيٜ (.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 اىَءبمو اىَعَبضٝخ فٜ اىَسنِ.   -14 
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 .6 اجَبىٜ اىسبعبد

 سبعخ

 اىسبعبد اىْظطٝخ

 خ سبع.6=  

اىسبعبد اىز جٞقٞخ 

 سبعخ.6=

  
% ىَب ردٌ رسضٝسدٔ ٍدِ  -

اىَحزدددددددد٘ٛ األسبسددددددددٜ 

 ىيَقطض

 111% 

ٍدددسٛ اىزدددعاً اىقدددبئَِٞ  -

ثبىزددددددددسضٝس ثَحزدددددددد٘ٛ 

 اىَقطض 

        <61             61-.4            >.5         √ 

ٍددسٛ رغ ٞددخ االٍزحددبُ  -

 ىَ٘ض٘عبد اىَقطض

        <61             61-.4            >.5          √ 

 اىَحبضطح اىَ ٘ضح. •    أسبىٞت اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ -

 إسزطارٞجٞخ حو اىَءنالد.  •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىقبئٌ عيٚ اىَءطٗعبد.      •

 اىعصف اىصْٕٜ. •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىزعبّٜٗ •

 إسزطارٞجٞخ اىَْبقءخ ٗحيقبد اىجحش •

 يٜإسزطارٞجٞخ اىجٞبُ اىعَ •

 إسزطارٞجٞبد اىزعيٌ اىصارٜ •

 االمزءبف •

 ىعت األزٗاض •

 اىعطٗض اىزعيَٞٞخ  •

 األعَبه اىفصيٞخ )رصمط( :   عَو مزٞجبد اضشبزٝخ

 √شف٘ٛ    √          ّظطٛ                  طٝقخ رقٌ٘ٝ اى الة -

 √عَيٜ        √        أعَبه فصيٞخ           

 -للتذسيس :اإلهكاناخ الوتاحح  -3

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح                غٞط ٍز٘افطح√ ٍز٘افطح            اىَطاجع اىعيَٞخ -

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح                غٞط ٍز٘افطح√ ٍز٘افطح            اى٘سبئو اىَعْٞخ-

 غٞط ٍز٘افطح                ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح√ ٍز٘افطح            اىَسزيعٍبد ٗاىربٍبد -

قيوووووووووووىد إداسيوووووووووووح  -4

   -وتنظيويح:

 

نتيجح تقىين الطوبب  -5

   -للوقشس:

  35.33  % 

هقتشحوووواخ تحسووووي   -6

 -الوقشس :

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -2

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

 صص إزاضح اىَْعه.ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ رر -3

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -11

 ظٝبزح عسز اىَسضجبد ٗاألٍبمِ اىَزبحخ ىزسضٝس اىْظطٛ   -11

 ر٘فٞط ٍنبُ ٍْبست ىزرعِٝ أعَبه ٍءبضٝع اى الة السزرساٍٖب فٜ ٍعبضض اىنيٞخ ٗاىجبٍعخ -16

هبحظوووووووووووووووووووووووووواخ  -7

الووووشانعي  الخووواسنيي  

1- 

6- 



 

 -3 )إُ ٗجسد (

هووو  هوووا تووون تننيوووز   -8

هقتشحوواخ التطووىيش فوووي 

 العام الساتق

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

ها لن يتن تننيوز  هو   -9

)ٍددددب ٕددددٜ ٗ هقتشحوووواخ 

 األسجبة (

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

 ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ مبفٜ ثبىنيٞخ

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

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

 مو عبً

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

 اى الة مو عبً 

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

 ثسجت ٍحسٗزٝخ األٍبمِ اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخ

 -خطح التطىيش للوقشس للعام القادم : -11

ٍجددددددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

إٍنبّٞبد 

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شطا  اىنزت  ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ظٝبزح عسز 

اىَعٞسِٝ 

اىَعِْٞٞ 

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 اىَْعه.

 عيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخاىقسٌ اى ٍع ثساٝخ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخ

إعددساز ثْددل 

أسدددددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددددطض 

ىزدددددددددسضٝت 

اى دددددددددالة 

عيددددددددددددددددٚ 

األَّددددددددددب  

اىَرزيفددددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝددبزح عددسز 

اىَدددسضجبد 

ٗاألٍددددددبمِ 

اىَزبحددددددددددخ 

ىزدددددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 عَٞس اىنيٞخ  فٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىينيٞخ 

                      طىخيد/ انجي الأستار الوادج:

 24/6/2118/ صينة صبح      تاسيخ االعتوادسعيذ هناع نادالشب         هذيش الثشناهج أ.م.دسئيس هجلس القسن العلوي  أ. د/    

 

 

 



 

 تقشيش هقشس دساسي

 قسن:األقتصاد الونضلي

 -هعلىهاخ أساسيح : –أ 

 6113/.611 رأصٞش ٗرْسٞق ٍْعه اسٌ اىَقطض 1

 االقزصبز اىَْعىٜ اىزرصص 6

 اىضبّٞخ اىفطقخ / اىَسز٘ٛ 3

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

 ثَعطفخ ٍجيس اىقسٌ  اىْظبً اىَزجع الذزٞبض ىجْخ االٍزحبّبد 5

 غٞط ٍز٘فط    √ ٍز٘فط                   ّظبً اىَطاجعخ اىربضجٞخ ىالٍزحبُ 6

 أسزبش اىَبزح ٗاىٖٞئخ اىَعبّٗٔ عسز اىقبئَِٞ ثبىزسضٝس 2

 -هعلىهاخ هتخصصح : –ب 

 -اإلحصائياخ : – 1

عدددددددددسز اى دددددددددالة  -

 اىَيزحقِٞ ثبىَقطض

 353       

عددسز اى ددالة اىددصِٝ  -

 أزٗا االٍزحبُ 

 345       

 %   .32.6ّجبح :   ّسجخ    ّزٞجخ االٍزحبُ  -

 % 6.36ضس٘ة :  ّسجخ 

   ضس٘ة        .ّجبح            332            

اىْسددددجخ اىَئ٘ٝددددخ %  -

ىيْددددددددددبجحِٞ  جقددددددددددب 

ىيزقددسٝطاد اىحب دديِٞ 

 عيٞٔ

 

 

   116% جٞس جسا           31.26           13%   ٍَزبظ      5.51    

   55%  ٍقج٘ه         15.34         .15%    جٞس        45.23    

       

 1ـــــــــــــــــــــــــــــــ %   ضعٞف جسا                  1%  ضعٞف          .1.6    

   

 1 %    عصض         .1.6            6% غٞبة                 1.23 

      

 -تذسيس الوقشس : – 2

اىَ٘ضددد٘عبد اىزدددٜ  -

 رٌ رسضٝسٖب

  

 عذد    الوىضىعاخ التي تن تذسيسها فعليا

 الساعاخ

 ن الوحاضش  إس

 ٗظٞفزٔ. –إَٔٞزٔ  –اىَسنِ  -1
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

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

 د/ إنجي سعيذ                    6

اىَقٍ٘دددبد ٗاىَز يجدددبد اى٘اجدددت ر٘افطٕدددب فدددٜ اىَسدددنِ  -3 
  اىَضبىٜ.

 

          د/ إنجي سعيذ           6

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

 د/ إنجي سعيذ                    6

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

 د/ إنجي سعيذ                    6

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

 األٍِ ٗاألٍبُ (. –اىرص٘ ٞخ 

 د/ إنجي سعيذ                       6

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

 َْعىٞخ(.اىح٘زاس اى –اىنٖطٍٗغْب ٞسٜ 

 د/ إنجي سعيذ                    2

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

ٗاىع٘اٍدو اىَدؤصطح ٍجبزئ ٗاسبسٞبد اىزصدٌَٞ اىدساذيٜ   -11 

 عيٞٔ.

 د/ إنجي سعيذ                    2

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



 

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

 ق٘اعس ر٘ظٝعٔ(. –اذزٞبضٓ 
            د/ إنجي سعيذ         2

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

  ٍنَالد اىزصٌَٞ اىساذيٜ (.

 د/ إنجي سعيذ                    2

 اىَءبمو اىَعَبضٝخ فٜ اىَسنِ.   -14 
 

 د/ إنجي سعيذ                    2

 .6 سبعبداجَبىٜ اى

 سبعخ

 اىسبعبد اىْظطٝخ

 سبعخ .6=  

اىسبعبد اىز جٞقٞخ 

 سبعخ.6=

  
% ىَدددب ردددٌ رسضٝسدددٔ  -

ٍدددددددددددِ اىَحزددددددددددد٘ٛ 

 األسبسٜ ىيَقطض

111 % 

ٍسٛ اىزعاً اىقدبئَِٞ  -

ثبىزدددددسضٝس ثَحزددددد٘ٛ 

 اىَقطض 

        <61             61-.4                   >.5              √ 

ٍدددددددددددسٛ رغ ٞدددددددددددخ  -

حدددددددددددددددددددددددددددددددبُ االٍز

 ىَ٘ض٘عبد اىَقطض

        <61             61-.4                   >.5              √ 

أسددددددددبىٞت اىزعيددددددددٌٞ  -

 ٗاىزعيٌ

 اىَحبضطح اىَ ٘ضح. •   

 إسزطارٞجٞخ حو اىَءنالد.  •

 إسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىقبئٌ عيٚ اىَءطٗعبد.      •

 اىعصف اىصْٕٜ. •

 ٜإسزطارٞجٞخ اىزعيٌ اىزعبّٗ •

 إسزطارٞجٞخ اىَْبقءخ ٗحيقبد اىجحش •

 إسزطارٞجٞخ اىجٞبُ اىعَيٜ •

 إسزطارٞجٞبد اىزعيٌ اىصارٜ •

 االمزءبف •

 ىعت األزٗاض •

 اىعطٗض اىزعيَٞٞخ  •

 األعَبه اىفصيٞخ )رصمط( :   عَو مزٞجبد اضشبزٝخ

 طٝقددددددددددخ رقددددددددددٌ٘ٝ  -

 اى الة

 √شف٘ٛ         √         ّظطٛ                 

 √عَيٜ         √      أعَبه فصيٞخ            

 -اإلهكاناخ الوتاحح للتذسيس : -3

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح               غٞط ٍز٘افطح√    ٍز٘افطح           اىَطاجع اىعيَٞخ -

 فطحٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح               غٞط ٍز٘ا√     ٍز٘افطح            اى٘سبئو اىَعْٞخ-

اىَسددددددددددددددددددددزيعٍبد  -

 ٗاىربٍبد

 ٍز٘افطح ثسضجخ ٍحسٗزح               غٞط ٍز٘افطح√    ٍز٘افطح          

قيووووووووىد إداسيووووووووح  -4

   -وتنظيويح:

 

نتيجووووووووح تقووووووووىين  -5

   -الطبب للوقشس:

  35.33  % 

هقتشحاخ تحسوي   -6

 -الوقشس :

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -13

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

 ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه. -15

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -16

 ظٝبزح عسز اىَسضجبد ٗاألٍبمِ اىَزبحخ ىزسضٝس اىْظطٛ   -12

 ر٘فٞط ٍنبُ ٍْبست ىزرعِٝ أعَبه اى الة السزرساٍٖب فٜ ٍعبضض اىنيٞخ ٗاىجبٍعخ -.1



 

بحظووووووووووووووووووووواخ ه -7

الووووووووووووووووووووووووووووشانعي  

)إُ الخووووووووووووووووواسنيي  

 ٗجسد (

1- 

6- 

3- 

هووا توون تننيووز  هوو   -8

هقتشحاخ التطىيش في 

 العام الساتق

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

هووا لوون يووتن تننيووز   -9

)ٍب ٕٜ ه  هقتشحاخ 

 ٗ األسجبة (

ة عيدٚ األَّدب  اىَرزيفدخ ىيزقدٌ٘ٝ. ثسدجت عدسً ٗجد٘ز ردسضٝت إعساز ثْل أسئيخ ىيَقطض ىزسضٝت اى ال -3

 مبفٜ ثبىنيٞخ ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ

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

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

 مو عبً

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

 اى الة مو عبً 

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

 ثسجت ٍحسٗزٝخ األٍبمِ اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخ

 -خطح التطىيش للوقشس للعام القادم : -11

ٍجددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

إٍنبّٞبد 

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شطا  اىنزت  ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ظٝبزح عسز 

اىَعٞسِٝ 

ِٞ اىَعْٞ

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 اىَْعه.

 اىقسٌ اىعيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخ ٍع ثساٝخ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخ

إعساز ثْدل 

أسددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددطض 

ىزدددددددسضٝت 

اى دددددددالة 

عيددددددددددددددٚ 

األَّددددددددب  

اىَرزيفددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝبزح عسز 

اىَسضجبد 

ٗاألٍدددبمِ 

اىَزبحددددددددخ 

ىزددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 عَٞس اىنيٞخ  ٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىينيٞخ ف
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أسددددددددبىٞت اىزعيددددددددٌٞ  -

 ٗاىزعيٌ
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هبحظووووووووووووووووووووواخ  -7
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)إُ الخووووووووووووووووواسنيي  

 ٗجسد (

1- 

6- 

3- 

هووا توون تننيووز  هوو   -8

هقتشحاخ التطىيش في 

 العام الساتق

 شطا  ٍطاجع حسٝضخ ىيَنزجخ . -1

 اّزساة ٍِ ٝقً٘ ثزسضٝس اىجبّت اىز جٞقٜ -6

هووا لوون يووتن تننيووز   -9

)ٍب ٕٜ ه  هقتشحاخ 

 ٗ األسجبة (

خ ىيَقطض ىزسضٝت اى الة عيدٚ األَّدب  اىَرزيفدخ ىيزقدٌ٘ٝ. ثسدجت عدسً ٗجد٘ز ردسضٝت إعساز ثْل أسئي -13

 مبفٜ ثبىنيٞخ ألعضب  ٕٞئخ اىزسضٝس عيٚ ٗضع ثْ٘ك األسئيخ

ظٝبزح عسز اىَعٞسِٝ اىَعِْٞٞ فٜ ررصص إزاضح اىَْعه.ٗشىل ثسجت اىر خ اىرَسٞخ ثبىقسٌ اىزٜ ٝزٌ  -14

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

 مو عبً

ظٝبزح عدسز اىَدسضجبد ٗاألٍدبمِ اىَزبحدخ ىزدسضٝس اىْظدطٛ ثسدجت ٍحسٗزٝدخ األٍدبمِ ٗظٝدبزح أعدساز  -15

 اى الة مو عبً 

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

 اىَرصصخ ىيقسٌ ثبىنيٞخثسجت ٍحسٗزٝخ األٍبمِ 

 -خطح التطىيش للوقشس للعام القادم : -11

ٍجددبالد 

 اىز ٘ٝط 

ر٘ دددددٞف 

 اىز ٘ٝط

 اىَسئ٘ه عِ اىزْفٞص ر٘قٞذ اىز ٘ٝط 

رحسِٞ 

إٍنبّٞبد 

 اىزسضٝس 

   

شطا  

ٍطاجع 

حسٝضخ 

 ىيَنزجخ 

ٗمبىخ اىسضاسبد اىعيٞب ٗىجْخ شطا  اىنزت  ٍع ثساٝخ اىعبً اىسضاسٜ

 ثبىقسٌ

ح عسز ظٝبز

اىَعٞسِٝ 

اىَعِْٞٞ 

فٜ 

ررصص 

إزاضح 

 اىَْعه.

 اىقسٌ اىعيَٜ ٗعَٞس اىنيٞخ ٍع ثساٝخ اىر خ اىرَسٞخ اىقبزٍخ

إعساز ثْدل 

أسددددددددددددئيخ 

ىيَقدددددددددطض 

ىزدددددددسضٝت 

اى دددددددالة 

عيددددددددددددددٚ 

األَّددددددددب  

اىَرزيفددددددخ 

 ىيزقٌ٘ٝ.

 عض٘ ٕٞئخ اىزسضٝس اىقبئٌ ثبىزسضٝس قجو رسضٝس اىَقطض

ظٝبزح عسز 

اىَسضجبد 

ٗاألٍدددبمِ 

بحددددددددخ اىَز

ىزددددددسضٝس 

 اىْظطٛ  

 عَٞس اىنيٞخ  فٜ اىر خ اىَسزقجيٞخ ىينيٞخ 

 

           ٍسٝط اىجطّبٍج: أ.ً.ز/ ظْٝت  الحأ.ز/ سعٞس ٍْب                    ضئٞس اىقسٌ:          ز/ إّجٜ سعٞس اى ٘ذٜ      اسٌ ٍْسق اىَبزح: 

                                               6/16/6161االعزَبز ربضٝد 
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 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
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 عمم النفس النمو اسم المقرر 1
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 راسب4 - ناجح  799 نتيجة االمتحان  -
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 ىدف عمم نفس النمو -اىمية عمم النفس النمو-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
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 الطفولة المتأخرة 
العوامل المؤثرة عمى تكيف الطفل فى المرحمة –خصائص النمو المغوى -8



   

 

 الطفولة المتأخرة
 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9

الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى-10
 المراىقة

التوجيو واإلرشاد فى مرحمة -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى-11
 المراىقة 

التحميل  –عالج االضطرابات النفسية )اإلرشاد النفسى طرق وأساليب-12
 العالج الجماعى(  –النفسى

 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة -13
لما تم تدريسو من المحتوي %  -

 األساسي لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

100% 

 المحاضرة- أساليب التعميم والتعمم -
 المناقشات واألستنتاجات والتفكير الناقد والعصف الذىني. -

            أمتحان أعمال السنة  - متحان نظري ا طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة الوسائل المعينة-
 غير متطمب  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض الموضوعات مثل عرض بعض المشكالت  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

 التى يتعرض ليا االطفال  مثل االنحرافات الجنسية المستحدثة 
عرض بعض المشكالت  :أدخال بعض الموضوعات مثل -2

، االدمان االنحرافات الجنسية :التى يتعرض ليا المراىقين  مثل
 عمى االنترنت

 ال يوجد          (الخارجيين )إن وجدتمالحظات المراجعين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال مع الطالب في -1

 المحاضرات
 



   

 

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

 بعض المشكالت التى يتطمب دراستيا دراسة جيدة أوال

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

 المراىقين

 توصيف التطوير
ثانيا  مشكالت االمراىقين مثل : 

نشأة  –االنحرافات الجنسية )المعنى
 –(الحل  –االسباب –المشكمة

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

 الحمول ( 

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    
 

 رئيسة القسم  / أ.د أمانى عبد المقصود             اسم منسق المادة : د منى سعيد 
                   : منى سعيدالتوقيع  

 1027  /    /    : التاريخ 
 

  



   

 

 2018/ 2017عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -: أساسية معمومات – أ

 عمم النفس النمو المقرر اسم 2

 جميع التخصصات  التخصص 1

 االثانية   المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  1) المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 2

 429 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 420 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( راسب - ) ( ناجح   %100 )  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا  1701 )  ( ممتاز 00004 ) 

 ( مقبول3509   )  (جيد    4604  ) 

 -: المقرر تدريس – 1

 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو -1 تدريسيا تم التي الموضوعات -
 ىدف عمم نفس النمو -النفس النمو اىمية عمم-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -5

 الطفولة المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6



   

 

الحركي العقمى فى مرحمة  –ى خصائص النمو الجسمى والفسيولوج-7
 الطفولة المتأخرة 

العوامل المؤثرة عمى تكيف الطفل فى المرحمة –خصائص النمو المغوى -8
 الطفولة المتأخرة

 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9
الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10

 اىقةمرحمة المر 
التوجيو واإلرشاد فى -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى -11

 مرحمة المراىقة 
 –طرق وأساليب عالج االضطرابات النفسية ) اإلرشاد النفسى  -12

  .العالج الجماعى ( –التحميل النفسى
 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة  -13

 

المحتوي األساسي % لما تم تدريسو من  -
 لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

(100)% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

(100)% 

 محاضرات نظرية  ( / )  أساليب التعميم والتعمم -

 األعمال الفصمية )تذكر( :  المناقشات واألستنتاجات 

 امتحان أعمال السنة  - امتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -

 متوفرة الوسائل المعينة-

 غير متطمب   المستمزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

أدخال بعض الموضوعات مثل عرض   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
بعض المشكالت التى يتعرض ليا االطفال  مثل 



   

 

 االنحرافات الجنسية المستحدثة 

أدخال بعض الموضوعات مثل عرض   -2
بعض المشكالت التى يتعرض ليا المراىقين  

 ، االدمان عمى االنترنتمثل االنحرافات الجنسية 

 ال يوجد وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين )إن -7

تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 مع الطالب في المحاضرات

عدم إدراج بعض المشكالت اال بعد دراستيا  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما ىي واألسباب ( -9
ليا  دراسة مستفيضة ومعرفة مدى االحتياج

 لطالب الجامعة

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 
 والمراىقين

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل: االنحرافات الجنسية )  :اوال

 الحل  ( –االسباب –نشأة المشكمة  –المعنى
االنحرافات  -1مشكالت االمراىقين مثل: :ثانيا

الحل  –االسباب –نشأة المشكمة  –الجنسية )المعنى
االجتماعى )  االدمان عمى مواقع التواصل-2 –(

 الحمول (  –االسباب  –المعنى 

 توقيت التطوير

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

                عبدالمقصود أمانيرئيس مجمس القسم  : أ. د /           ادة : د منى سعيد اسم منسق الم

     :منى سعيدالتوقيع

  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 2019/ 2018عمم النفس النمو عام   تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس النمو اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 االثانية   الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  1 ) 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 : – 2
 1037 بالمقررعدد الطالب الممتحقين  -
 1037 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب -    )        ناجح 1037 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا
 مقبول508 -جيد 440 -جيد جدا - 48ممتاز  4

 -تدريس المقرر : – 1
 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 ىدف عمم نفس النمو -اىمية عمم النفس النمو-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -5

 الطفولة المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -7

 الطفولة المتأخرة 
العوامل المؤثرة عمى تكيف الطفل فى المرحمة –خصائص النمو المغوى -8

 الطفولة المتأخرة
 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9

الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10
 المراىقة



   

 

التوجيو واإلرشاد فى -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى   -11
 مرحمة المراىقة 

 –لنفسى طرق وأساليب عالج االضطرابات النفسية ) اإلرشاد ا -12
 العالج الجماعى (  –التحميل النفسى 

 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة  -13
% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 المناقشات واألستنتاجات  -محاضرات نظرية  التعميم والتعممأساليب  -
 األمتحانات  الفصمية )أعمال السنة (  - أمتحان النظرى النيائى طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة الوسائل المعينة-
 متوفرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
عرض  بعض المشكالت  :أدخال بعض الموضوعات مثل -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التى يتعرض ليا االطفال  مثل االنحرافات الجنسية المستحدثة 
عرض  بعض المشكالت  :أدخال بعض الموضوعات مثل -2

، االدمان ا المراىقين  مثل االنحرافات الجنسيةالتى يتعرض لي
 عمى االنترنت

 ال يوجد          )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين مع الطالب في 

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

 اضافة تمك المشكالت في المرجع
 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل :  :اوال

نشأة  –االنحرافات الجنسية ) المعنى
 الحل ( –االسباب –المشكمة 

مشكالت االمراىقين مثل:   :ثانيا

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد



   

 

نشأة  –االنحرافات الجنسية ) المعنى والمراىقين
-2 –(الحل  –االسباب –المشكمة 

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

  .الحمول(
    
    

 رئيس مجمس القسم : أ.د/ أمانى عبد المقصود                   منسق المادة : د منى سعيد اسم 
                                          منى سعيد  :التوقيع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2020/ 2019عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 2
 1310 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1310 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب 46    )        ناجح 1264 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 الحاصمين عمييالمتقديرات 
 مقبول%69 –جيد %24 -جيد جدا% 058(    .0) ممتاز -

 -تدريس المقرر : – 1
 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 ىدف عمم نفس النمو -اىمية عمم النفس النمو-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -5

 مرحمة الطفولة المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6
الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -7

 مرحمة الطفولة المتأخرة 
الطفل فى العوامل المؤثرة عمى تكيف –خصائص النمو المغوى -8

 المرحمة الطفولة المتأخرة
 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9

الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10



   

 

 مرحمة المراىقة
التوجيو واإلرشاد فى -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى   -11

 مرحمة المراىقة 
 –ب عالج االضطرابات النفسية ) اإلرشاد النفسى طرق وأسالي -12

 العالج الجماعى (  –التحميل النفسى 
 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة  -13
 

% لما تم تدريسو من المحتوي  -
 األساسي لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

االمتحان لموضوعات مدي تغطية  -
 المقرر

100% 

 المناقشات واألستنتاجات  -محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
 األمتحانات  الفصمية )أعمال السنة (  - أمتحان النظرى النيائى طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %96  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض الموضوعات مثل عرض  بعض المشكالت التى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مشكالت أطفال الشوارعيتعرض ليا االطفال  مثل 
أدخال بعض الموضوعات مثل عرض  بعض المشكالت التى  -2

ظيور بعض حاالت االنتحار خاصة يتعرض ليا المراىقين  مثل 
 فى اثناء ظيور نتائج التقويم 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 
 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

ل المراىقين مع الطالب في تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفا
 المحاضرات

 



   

 

 
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ىي و األسباب (
 اضافة تمك المشكالت في المرجع

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20

مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة 

لدى االطفال 
 والمراىقين

 بعض أدخال -1
  عرض مثل الموضوعات

 التى المشكالت بعض
 مثل  االطفال ليا يتعرض

 الشوارع أطفال مشكالت
 بعض أدخال -2

  عرض مثل الموضوعات
 التى المشكالت بعض

  المراىقين ليا يتعرض
 حاالت بعض ظيور مثل

 اثناء فى خاصة االنتحار
 التقويم نتائج ظيور

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

 
  اسم منسق المادة : د منى سعيد 

                            رئيس مجمس القسم : أ.د / إيمان حمدى عمار  
 



 
 

 لوبدح الزذوق الولجسً رمزٌز همزر دراسً

 م 7102/7102لعبم 

 لسن: االلزصبد الونشلً

 -هعلوهبد أسبسٍخ : –أ 

 انرزوق انًهثغً اعى انًمشس 1

 الرصاد يُضنً   انرخصص 2

 انثاٍَح  انفشلح / انًغرىي 3

 ( َظشي + )( عًه2ً) عذد انىحذاخ / انغاعاخ انًعرًذج 4

 ٌشكم تًعشفح يجاط انمغى الخرٍاس نجُح االيرحاَاخانُظاو انًرثع  5

 يرىفش       غٍش يرىفش √      َظاو انًشاجعح انخاسجٍح ناليرحاٌ 6

 اعرار واحذ نهًادج  عذد انمائًٍٍ تانرذسٌظ 7

 -هعلوهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 0

 317 عذد انطالب انًهرحمٍٍ تانًمشس -

 312 عذد انطالب انزٌٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %           1.54-5%          عذد 24.42 -312عذد  َرٍجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ساعة                 

انُغبببثح انًةىٌبببح % نهُببباجحٍٍ دثمبببا نهرمبببذٌشاخ  -

 انحاصهٍٍ عهٍها

 جٍذ جذا 32.41يًراص              42.27         

 يمثىل 4.43جٍذ                14.51        

 -رذرٌس الومزر : – 7

يفهىو انرزوق انًهثغً وذعشٌفه-1و -1 انًىضىعاخ انرً ذى ذذسٌغها -  

داعح انًالتظ فً انمشأٌ وانغُح -2د -2  

نشخصٍح وعاللرها تانًالتظ، األشكال انًخرهفح نهجغىا -3  

يٍ حٍث )انخط، انرصًٍى، إخرٍاس انًالتظ دثما ألًَاد انجغى -4

 األنىاٌ، األلًشح وصخاسفها(

ذاتع إخرٍاس انًالتظ-5  

أعثاب إسذذاء انًالتظ-6  

اإلذجاهاخ انًهثغٍح َحى إخرٍاس انًالتظ نهشثاب -7  

كٍفٍح وضع خطح يهثغٍح -4  

وعائم انرثمٍف انًهثغً  -2  

انًالتظ انجاهضج وششود إخرٍاسها يٍ حٍث انضثط وجىدج -11

 انًصُع

انًىضح -11  

ودوسج حٍاج انًىضح  -12  

إذجاهاخ انًىضح -13  

 انعىايم انًؤثشج عهى انًىضح انًهثغٍح -14

 % 111 % نًا ذى ذذسٌغه يٍ انًحرىي األعاعً نهًمشس -

 45√     <       44-61             61> يذي انرضاو انمائًٍٍ تانرذسٌظ تًحرىي انًمشس  -

 45√    <        44-61             61> نًىضىعاخ انًمشسيذي ذغطٍح االيرحاٌ  -

 ذذسٌة عًهً√ يحاضشاخ َظشٌح      √        أعانٍة انرعهٍى وانرعهى -

 أَشطح فصهٍح√   دساعح حانح                     

 األعًال انفصهٍح )ذزكش( :   ......................

 َظشي                  شفىي√         دشٌمح ذمىٌى انطالب -

 أعًال فصهٍح             عًهً      

 -اإلهكبنبد الوزبحخ للزذرٌس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انًشاجع انعهًٍح -



 
 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انىعائم انًعٍُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انًغرهضياخ وانخاياخ -

    -لٍود إدارٌخ ورنظٍوٍخ: -4

 % 85.14   -نزٍجخ رموٌن الطالة للومزر: -5

 صٌادج عذد انًشاجع انحذٌثح . -1 -همززحبد رحسٍن الومزر : -6

 صٌادج عذد انًذسجاخ انذساعٍح -2

أعةهح نهًمشس نرذسٌة انطالب عهى األًَباد  انًخرهفبح إعذاد تُك -3

 نهرمىٌى..

 -1 )إٌ وجذخ (هالحظبد الوزاجعٍن الخبرجٍٍن  -2

2- 

3- 

هب رن رنفٍذذ  هذن همززحذبد الزطذوٌز لذً العذبم  -2

 السبثك

1- 

2- 

3- 

)يببا هببً و هذذب لذذن ٌذذزن رنفٍذذذ  هذذن همززحذذبد  -9

 األعثاب (

ٌبح األيباكٍ وصٌبادج أعبذاد صٌادج عذد انًبذسجاخ  تغبثة يحذود--1

 انطهثح.

إعذاد تُك أعةهح نهًمشس تغثة عذو وجىد ذذسٌة كافً ألعضاء -2

 هٍةه انرذسٌظ.

 -خطخ الزطوٌز للومزر للعبم المبدم : -01

 انًغةىل عٍ انرُفٍز ذىلٍد انرطىٌش  ذىصٍف انرطىٌش يجاالخ انرطىٌش 

رحسٍن إهكبنٍبد 

 الزذرٌس 

 

شزاء هزاجع حذٌثخ 

 للوكزجخ 

وكبلخ الذراسبد العلٍب  هع ثذاٌخ العبم الذراسً

ولجنخ شزاء الكزت 

 ثبلمسن

إعذاد ثنك أسئلخ  

للومزر لزذرٌت 

الطالة على األنوبط 

 الوخزلفخ للزموٌن.

عضو هٍئخ الزذرٌس  لجل رذرٌس الومزر

 المبئن ثبلزذرٌس

إسزخذام هوالع النذ  

للزعزف على 

 الولجسٍخ الووضخ 

عضو هٍئخ الزذرٌس  هع ثذاٌخ رذرٌس الومزر

المبئن ثبلزذرٌس هع 

 الطالة

سٌبدح عذد الوذرجبد  رحسٍن الوزالك 

واألهبكن الوزبحخ 

 لزذرٌس النظزي  

 عوٍذ الكلٍخ  لً الخطخ الوسزمجلٍخ للكلٍخ 

      انًادج :  د/ ٌاعًٍٍ إتشاهٍى تاصٌذ أعراراعى 

 انرىلٍع:

 24/6/2114:تًجهظ انمغى تراسٌخ ذى اإلعرًاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لوبدح الزذوق الولجسً رمزٌز همزر دراسً

 7102/7109لعبم 

 لسن: االلزصبد الونشلً

 -هعلوهبد أسبسٍخ : –أ 

 انرزوق انًهثغً اعى انًمشس 1

 الرصاد يُضنً   انرخصص 2

 انثاٍَح  انفشلح / انًغرىي 3

 ( َظشي + )( عًه2ً) عذد انىحذاخ / انغاعاخ انًعرًذج 4

 ٌشكم تًعشفح يجاط انمغى انُظاو انًرثع الخرٍاس نجُح االيرحاَاخ 5

 يرىفش       غٍش يرىفش √      َظاو انًشاجعح انخاسجٍح ناليرحاٌ 6

 اعرار واحذ نهًادج  عذد انمائًٍٍ تانرذسٌظ 7

 -هعلوهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 0

 346 انًهرحمٍٍ تانًمشسعذد انطالب  -

  341 عذد انطالب انزٌٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %           0.3-1%         عذد 99.7 -339عذد  َرٍجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ساعة                 

انُغبببثح انًةىٌبببح % نهُببباجحٍٍ دثمبببا نهرمبببذٌشاخ  -

 انحاصهٍٍ عهٍها

 جٍذ جذا  3.23يًراص             95.9

 يمثىل 0.58جٍذ                   

 -رذرٌس الومزر : – 7

يفهىو انرزوق انًهثغً وذعشٌفه-1و -1 انًىضىعاخ انرً ذى ذذسٌغها -  

داعح انًالتظ فً انمشأٌ وانغُح -2د -2  

نشخصٍح وعاللرها تانًالتظ، األشكال انًخرهفح نهجغىا -3  

انجغى يٍ حٍث )انخط، انرصًٍى، إخرٍاس انًالتظ دثما ألًَاد -4

 األنىاٌ، األلًشح وصخاسفها(

ذاتع إخرٍاس انًالتظ-5  

أعثاب إسذذاء انًالتظ-6  

اإلذجاهاخ انًهثغٍح َحى إخرٍاس انًالتظ نهشثاب -7  

كٍفٍح وضع خطح يهثغٍح -4  

وعائم انرثمٍف انًهثغً  -2  

انًالتظ انجاهضج وششود إخرٍاسها يٍ حٍث انضثط وجىدج -11

ُعانًص  

انًىضح -11  

ودوسج حٍاج انًىضح  -12  

إذجاهاخ انًىضح -13  

 انعىايم انًؤثشج عهى انًىضح انًهثغٍح -14

 % 111 % نًا ذى ذذسٌغه يٍ انًحرىي األعاعً نهًمشس -

 45√     <       44-61             61> يذي انرضاو انمائًٍٍ تانرذسٌظ تًحرىي انًمشس  -

 45√    <        44-61             61> نًىضىعاخ انًمشس يذي ذغطٍح االيرحاٌ -

 ذذسٌة عًهً√ يحاضشاخ َظشٌح      √        أعانٍة انرعهٍى وانرعهى -

 أَشطح فصهٍح√   دساعح حانح                     

 األعًال انفصهٍح )ذزكش( :   ......................

 َظشي                  شفىي√         دشٌمح ذمىٌى انطالب -

 أعًال فصهٍح             عًهً      

 -اإلهكبنبد الوزبحخ للزذرٌس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انًشاجع انعهًٍح -



 
 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انىعائم انًعٍُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انًغرهضياخ وانخاياخ -

    -لٍود إدارٌخ ورنظٍوٍخ: -4

 %41.64   -نزٍجخ رموٌن الطالة للومزر: -5

 صٌادج عذد انًشاجع انحذٌثح . -1 -همززحبد رحسٍن الومزر : -6

 صٌادج عذد انًذسجاخ انذساعٍح -2

نهًمشس نرذسٌة انطالب عهى األًَباد  انًخرهفبح إعذاد تُك أعةهح -3

 نهرمىٌى..

 -1 )إٌ وجذخ (هالحظبد الوزاجعٍن الخبرجٍٍن  -2

2- 

3- 

هب رن رنفٍذذ  هذن همززحذبد الزطذوٌز لذً العذبم  -2

 السبثك

1- 

2- 

3- 

)يببا هببً و هذذب لذذن ٌذذزن رنفٍذذذ  هذذن همززحذذبد  -9

 األعثاب (

يباكٍ وصٌبادج أعبذاد صٌادج عذد انًبذسجاخ  تغبثة يحذودٌبح األ--1

 انطهثح.

إعذاد تُك أعةهح نهًمشس تغثة عذو وجىد ذذسٌة كافً ألعضاء -2

 هٍةه انرذسٌظ.

 -خطخ الزطوٌز للومزر للعبم المبدم : -01

 انًغةىل عٍ انرُفٍز ذىلٍد انرطىٌش  ذىصٍف انرطىٌش يجاالخ انرطىٌش 

رحسٍن إهكبنٍبد 

 الزذرٌس 

 

شزاء هزاجع حذٌثخ 

 للوكزجخ 

وكبلخ الذراسبد العلٍب  ثذاٌخ العبم الذراسً هع

ولجنخ شزاء الكزت 

 ثبلمسن

إعذاد ثنك أسئلخ  

للومزر لزذرٌت 

الطالة على األنوبط 

 الوخزلفخ للزموٌن.

عضو هٍئخ الزذرٌس  لجل رذرٌس الومزر

 المبئن ثبلزذرٌس

إسزخذام هوالع النذ  

للزعزف على 

 الووضخ الولجسٍخ 

عضو هٍئخ الزذرٌس  هع ثذاٌخ رذرٌس الومزر

المبئن ثبلزذرٌس هع 

 الطالة

سٌبدح عذد الوذرجبد  رحسٍن الوزالك 

واألهبكن الوزبحخ 

 لزذرٌس النظزي  

 عوٍذ الكلٍخ  لً الخطخ الوسزمجلٍخ للكلٍخ 

 اعى يُغك انًادج :  د/ ٌاعًٍٍ إتشاهٍى تاصٌذ

 انرىلٍع :                               

 2/11/2112تًجهظ انمغى تراسٌخ: ذى اإلعرًاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لوبدح الزذوق الولجسً رمزٌز همزر دراسً

 7109/7171لعبم 

 لسن: االلزصبد الونشلً

 -هعلوهبد أسبسٍخ : –أ 

 انرزوق انًهثغً اعى انًمشس 1

 الرصاد يُضنً   انرخصص 2

 انثاٍَح  انفشلح / انًغرىي 3

 ( َظشي + )( عًه2ً) عذد انىحذاخ / انغاعاخ انًعرًذج 4

 ٌشكم تًعشفح يجاط انمغى انُظاو انًرثع الخرٍاس نجُح االيرحاَاخ 5

 يرىفش       غٍش يرىفش √      َظاو انًشاجعح انخاسجٍح ناليرحاٌ 6

 اعرار واحذ نهًادج  عذد انمائًٍٍ تانرذسٌظ 7

 -هعلوهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 0

 267 انًهرحمٍٍ تانًمشسعذد انطالب  -

  266 عذد انطالب انزٌٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %            1.5      -4 عذد        %    98.5 -     262عذد َرٍجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ساعة                 

انُغبببثح انًةىٌبببح % نهُببباجحٍٍ دثمبببا نهرمبببذٌشاخ  -

 انحاصهٍٍ عهٍها

 جٍذ جذا  يًراص             

 

 جٍذ            يمثىل        

 -رذرٌس الومزر : – 7

يفهىو انرزوق انًهثغً وذعشٌفه-1و -1 انًىضىعاخ انرً ذى ذذسٌغها -  

داعح انًالتظ فً انمشأٌ وانغُح -2د -2  

نشخصٍح وعاللرها تانًالتظ، األشكال انًخرهفح نهجغىا -3  

ألًَاد انجغى يٍ حٍث )انخط، انرصًٍى،  إخرٍاس انًالتظ دثما-4

 األنىاٌ، األلًشح وصخاسفها(

ذاتع إخرٍاس انًالتظ-5  

أعثاب إسذذاء انًالتظ-6  

اإلذجاهاخ انًهثغٍح َحى إخرٍاس انًالتظ نهشثاب -7  

كٍفٍح وضع خطح يهثغٍح -4  

وعائم انرثمٍف انًهثغً  -2  

يٍ حٍث انضثط وجىدج  انًالتظ انجاهضج وششود إخرٍاسها-11

 انًصُع

انًىضح -11  

ودوسج حٍاج انًىضح  -12  

إذجاهاخ انًىضح -13  

 انعىايم انًؤثشج عهى انًىضح انًهثغٍح -14

 % 111 % نًا ذى ذذسٌغه يٍ انًحرىي األعاعً نهًمشس -

 45√     <       44-61             61> يذي انرضاو انمائًٍٍ تانرذسٌظ تًحرىي انًمشس  -

 45√    <        44-61             61> يذي ذغطٍح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًمشس -

 ذذسٌة عًهً√ يحاضشاخ َظشٌح      √        أعانٍة انرعهٍى وانرعهى -

 أَشطح فصهٍح√   دساعح حانح                     

 األعًال انفصهٍح )ذزكش( :   ......................

 َظشي                  شفىي√         ذمىٌى انطالبدشٌمح  -

 أعًال فصهٍح             عًهً      



 
 -اإلهكبنبد الوزبحخ للزذرٌس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انًشاجع انعهًٍح -

 تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج يرىافشج      يرىافشج√     انىعائم انًعٍُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غٍش يرىافشج√     انًغرهضياخ وانخاياخ -

 ال ٌىجذ   -لٍود إدارٌخ ورنظٍوٍخ: -4

    -نزٍجخ رموٌن الطالة للومزر: -5

 صٌادج عذد انًشاجع انحذٌثح . -1 -همززحبد رحسٍن الومزر : -6

 صٌادج عذد انًذسجاخ انذساعٍح -2

إعذاد تُك أعةهح نهًمشس نرذسٌة انطالب عهى األًَباد  انًخرهفبح -3

 نهرمىٌى..

 -1 )إٌ وجذخ (هالحظبد الوزاجعٍن الخبرجٍٍن  -2

2- 

3- 

هب رن رنفٍذذ  هذن همززحذبد الزطذوٌز لذً العذبم  -2

 السبثك

1- 

2- 

3- 

)يببا هببً و هذذب لذذن ٌذذزن رنفٍذذذ  هذذن همززحذذبد  -9

 األعثاب (

صٌادج عذد انًبذسجاخ  تغبثة يحذودٌبح األيباكٍ وصٌبادج أعبذاد --1

 انطهثح.

إعذاد تُك أعةهح نهًمشس تغثة عذو وجىد ذذسٌة كافً ألعضاء -2

 هٍةه انرذسٌظ.

 -خطخ الزطوٌز للومزر للعبم المبدم : -01

 انًغةىل عٍ انرُفٍز ذىلٍد انرطىٌش  ذىصٍف انرطىٌش يجاالخ انرطىٌش 

رحسٍن إهكبنٍبد 

 الزذرٌس 

 

شزاء هزاجع حذٌثخ 

 للوكزجخ 

وكبلخ الذراسبد العلٍب  هع ثذاٌخ العبم الذراسً

ولجنخ شزاء الكزت 

 ثبلمسن

إعذاد ثنك أسئلخ  

للومزر لزذرٌت 

الطالة على األنوبط 

 الوخزلفخ للزموٌن.

عضو هٍئخ الزذرٌس  لجل رذرٌس الومزر

 المبئن ثبلزذرٌس

هوالع النذ  إسزخذام 

للزعزف على 

 الووضخ الولجسٍخ 

عضو هٍئخ الزذرٌس  هع ثذاٌخ رذرٌس الومزر

المبئن ثبلزذرٌس هع 

 الطالة

سٌبدح عذد الوذرجبد  رحسٍن الوزالك 

واألهبكن الوزبحخ 

 لزذرٌس النظزي  

 عوٍذ الكلٍخ  لً الخطخ الوسزمجلٍخ للكلٍخ 

 تاصٌذانًادج :  د/ ٌاعًٍٍ إتشاهٍى  أعراراعى 

 انرىلٍع :   

                               6/12/2121 ذى اإلعرًاد تًجهظ انمغى تراسٌخ:
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 تقرير مقرر دراسي

2016-2017 

 قسم / االقتصاد المنزلى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تخطيط واعداد وجبات اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة / 3

 ( عملي4)  -( نظري 2( وحده: )14) عدد الوحدات / 4

 لجنة ثالثيه اتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحان 5

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

 دكتور المادة للتدريس النظرى . - عدد القائمين بالتدريس 7

 معيدين أو مدرسين مساعدين لتدريس العملى .3

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 عدد الراسب  % -  %97.54الناجح  نتيجة االمتحان -

 )%( ممتاز   )%( جيد جدا النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 )%(جيد         )%( مقبول

 -تدريس المقرر : – 2

 يط الغذائى وأهميته للنمومفهوم التخط -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 القومى.

 أسس تخطيط وشروط تحضير الوجبات -2

 الغذائية.

 الهرم الغذائى ونظام قوائم بدائل األطعمة. -3

 العوامل التى تؤثر على التخطيط الغذائى - 4

 العلمى للشعوب.

 التخطيط لوضع ميزانية الطعام وفقا -5

 للعوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية

 تصادية والصحية.واالق

 فوائد التخطيط الغذائى الجيد للوجبات -6

 اليومية.

 إرشادلت غذائية للتقليل من األمراض -7

 المزمنة المرتبطة بسوء التخطيط الغذائى.

 التخطيط واعداد الوجبات  لمراحل الحياة -8

 المختلفة .

 مقترحات التخطيط الغذائى العلمى للشعوب. -9

 الغذائية الخاطئة العادات والمعتقدات -10

 واضرارها.

 طرق حساب االحتياجات والعناصر -11

 الغذائية لألفراد .

 معرفة االحتياجات والعناصر الغذائية لكل -12
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 -البالغيين-المراهقين-من )األطفال

 الرياضيين( .

 السمنة والطرق الخاطئه للتخلص من -13

 الوزن الزائد بالجسم وتأثيرها الضار على

 .صحة األفراد 

 النحافة المرضية وأنواعها وكيفية التغلب -14

 عليها .

 تم تدريسه %100 ما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

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

 أنشطة فصلية)√( ( دراسة حالة               )√

 عصف ذهنى√ 

التدريب على تصميم   -األعمال الفصلية )تذكر( : 

وتخطيط وجبات غذائية للشخص العادى واالشخاص 

 افة والسمنة.المصابين بالنح

التطرق الى التخطيط لبعض االعمار المختلفة فى  -

 العمر .

 دراسة بحثية . -

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

 عملي)√( أعمال فصلية     )√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

 متوافرة

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

 متوافرة

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

 متوافرة

 اليوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %79.9 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

وجود نت وأجهزه الكترونية حتى يتثنى للطالب  -1 -المقرر : مقترحات تحسين -6

 الدخول عليه وعمل البرامج الغذائية بسهولة .

 زيادة مساحة التعلم الذاتى . -2

 زيادة اعداد الكتب العلمية بالمكتبه .-3

انتداب أعداد اكتر لتدريس المواد التطبيقيه بشرط  -4

 يكونوا متميزيين .

ية لتدريس المواد النظرية بشكل توافر اماكن  كاف -5

 يستوعب كل اعداد الطالب

 توافر معامل تغذية تكفى اعداد الطالب . -6

توافر اماكن لحفظ الوسائل التعليمية واالنشطه  -7
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 الخاصه بالطالب .

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

 زيادة نسبة التعلم الذاتى للطالب - سابقما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام ال -8

عدم تواجد نت واجهزة كمبيوتر لسهولة عمل  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب ( -9

 برامج التخطيط .

عدم توافر أدوات بدرجة كاملة بالمعامل لعدم  -

 تواجد امكانيات بالكليه .

عدم توافر أى شئ مما ذكر سابقا لقلة امكانيات  -

 الكلية .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

وجود نت وأجهزه الكترونية  - تحسين العملية التعليمية

حتى يتثنى للطالب الدخول عليه 

 وعمل البرامج الغذائية بسهولة .

 زيادة مساحة التعلم الذاتى . -2

زيادة اعداد الكتب العلمية -3

 بالمكتبه .

انتداب أعداد اكتر لتدريس  -4

المواد التطبيقيه بشرط يكونوا 

 متميزيين .

توافر اماكن  كافية لتدريس  -5

المواد النظرية بشكل يستوعب 

 كل اعداد الطالب

توافر معامل تغذية تكفى  -6

 اعداد الطالب .

 القسم -ادارة الكلية  سنة دراسية

 

خدام الحاسب االلى است

 فى العمل

 توافر أجهزة الحاسوب .

 توافر النت .

توافر معامل الستخدام الحاسوب 

. 

 ادارة الكلية قبل بداية الفصل الدرسى

 

 رئيس مجلس القسم:ا.د/سعيد مناع       اسم منسق المادة : أ.م.د/ منى ابراهيم محمدعلى

 2018/ 1/    28التاريخ :              التوقيع :                                   
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 قرير مقرر دراسيت

2017-2018 

 قسم / االقتصاد المنزلى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تخطيط واعداد وجبات اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة / 3

 ( عملي4)  -( نظري 2( وحده: )14) عدد الوحدات / 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 دكتور المادة للتدريس النظرى . - عدد القائمين بالتدريس 7

 معيدين أو مدرسين مساعدين لتدريس العملى .3

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 312 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 %6.1عدد الراسب   - %93.86الناجح  نتيجة االمتحان -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا%57,73( ممتاز   ) 17,35%)

 ( مقبول%2,21(جيد      )21,14%)

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم التخطيط الغذائى وأهميته للنمو -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 القومى.

 أسس تخطيط وشروط تحضير الوجبات -2

 الغذائية.

 الهرم الغذائى ونظام قوائم بدائل األطعمة. -3

 العوامل التى تؤثر على التخطيط الغذائى - 4

 العلمى للشعوب.

 لتخطيط لوضع ميزانية الطعام وفقاا -5

 للعوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية

 واالقتصادية والصحية.

 فوائد التخطيط الغذائى الجيد للوجبات -6

 اليومية.

 إرشادلت غذائية للتقليل من األمراض -7

 المزمنة المرتبطة بسوء التخطيط الغذائى.

 التخطيط واعداد الوجبات  لمراحل الحياة -8

 المختلفة .

 مقترحات التخطيط الغذائى العلمى للشعوب. -9

 العادات والمعتقدات الغذائية الخاطئة -10

 واضرارها.

 طرق حساب االحتياجات والعناصر -11

 الغذائية لألفراد .

 معرفة االحتياجات والعناصر الغذائية لكل -12



 
 
 
 

 
 

5 

 -البالغيين-المراهقين-من )األطفال

 الرياضيين( .

 الطرق الخاطئه للتخلص منالسمنة و -13

 الوزن الزائد بالجسم وتأثيرها الضار على

 صحة األفراد .

 النحافة المرضية وأنواعها وكيفية التغلب -14

 عليها .

 تم تدريسه %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

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

 أنشطة فصلية)√( ( دراسة حالة               )√

 عصف ذهنى√ 

التدريب على تصميم وتخطيط   -األعمال الفصلية )تذكر( : 

وجبات غذائية للشخص العادى واالشخاص المصابين بالنحافة 

 والسمنة.

 التطرق الى التخطيط لبعض االعمار المختلفة فى العمر . -

 دراسة بحثية . -

 نظري)√(  طريقة تقويم الطالب -

 عملي)√( أعمال فصلية     )√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجة محدودة  )   ( غير متوافرة)√ ( )   ( متوافرة  لمراجع العلميةا -

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

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

 اليوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %86.32 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

وجود نت وأجهزه الكترونية حتى يتثنى للطالب الدخول  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عليه وعمل البرامج الغذائية بسهولة .

 زيادة مساحة التعلم الذاتى . -2

 زيادة اعداد الكتب العلمية بالمكتبه .-3

اد التطبيقيه بشرط يكونوا انتداب أعداد اكتر لتدريس المو -4

 متميزيين .

توافر اماكن  كافية لتدريس المواد النظرية بشكل يستوعب  -5

 كل اعداد الطالب

 توافر معامل تغذية تكفى اعداد الطالب . -6

توافر اماكن لحفظ الوسائل التعليمية واالنشطه الخاصه  -7

 بالطالب .

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 زيادة نسبة التعلم الذاتى للطالب -
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب  -9

) 

عدم تواجد نت واجهزة كمبيوتر لسهولة عمل برامج  -

 التخطيط .

عدم توافر أدوات بدرجة كاملة بالمعامل لعدم تواجد  -

 نيات بالكليه .امكا

عدم توافر أى شئ مما ذكر سابقا لقلة امكانيات الكلية  -

. 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تحسين العملية التعليمية

 

 

وجود نت وأجهزه  1-

الكترونية حتى يتثنى 

 للطالب الدخول عليه

وعمل البرامج الغذائية 

 . بسهولة

زيادة مساحة التعلم  -2

 الذاتى .

زيادة اعداد الكتب -3

 العلمية بالمكتبه .

انتداب أعداد اكتر  -4

لتدريس المواد التطبيقيه 

بشرط يكونوا متميزيين 

. 

توافر اماكن  كافية  -5

لتدريس المواد النظرية 

بشكل يستوعب كل 

 اعداد الطالب

تغذية  توافر معامل -6

تكفى اعداد الطالب .

سنة دراسية 

 –ادارة الكلية  

 القسم

 ادارة الكلية -القسم 

استخدام الحاسب االلى 

توافر  فى العمل 

 .أجهزة الحاسوب .

 توافر النت .

 توافر اجهزة حاسوب .

توافر معامل الستخدام 

 الحاسوب .

 ادارة الكلية قبل بداية الفصل الدرسى

 

 رئيس مجلس القسم:ا.د/سعيد مناع        .م.د/ منى ابراهيم محمدعلىاسم منسق المادة : أ

 2018/ 6/     24التوقيع :                                              التاريخ :  
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 قرير مقرر دراسيت

2018-2019 

 

 قسم : االقتصاد المنزلى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تخطيط واعداد وجبات اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة / 3

 ( عملي4)  -( نظري 2وحدة : ) )14) عدد الوحدات / 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 دكتور المادة للتدريس النظرى . - التدريسعدد القائمين ب 7

معيدين  أو مدرسين مساعدين لتدريس العملى 3

. 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 345 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

عدد الراسب           %      97,97  -(  338عدد الناجح  ) نتيجة االمتحان -

(7      )-  2,03     % 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا%60,28)  - 208-( ممتاز13,33%)-46

 ( مقبول%4,05)   - 14 -(جيد20,57%)-71

 -تدريس المقرر : – 2

 ته للنمومفهوم التخطيط الغذائى وأهمي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 القومى.

 أسس تخطيط وشروط تحضير الوجبات -2

 الغذائية.

 الهرم الغذائى ونظام قوائم بدائل األطعمة. -3

 العوامل التى تؤثر على التخطيط الغذائى - 4

 العلمى للشعوب.

 التخطيط لوضع ميزانية الطعام وفقا -5

 للعوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية

 واالقتصادية والصحية.

 فوائد التخطيط الغذائى الجيد للوجبات -6

 اليومية.

 إرشادلت غذائية للتقليل من األمراض -7

 المزمنة المرتبطة بسوء التخطيط الغذائى.

 التخطيط واعداد الوجبات  لمراحل الحياة -8

 المختلفة .

 مقترحات التخطيط الغذائى العلمى للشعوب. -9

 ةالعادات والمعتقدات الغذائية الخاطئ -10

 واضرارها.
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 طرق حساب االحتياجات والعناصر -11

 الغذائية لألفراد .

 معرفة االحتياجات والعناصر الغذائية لكل -12

 -البالغيين-المراهقين-من )األطفال

 الرياضيين( .

 السمنة والطرق الخاطئه للتخلص من -13

 الوزن الزائد بالجسم وتأثيرها الضار على

 صحة األفراد .

 مرضية وأنواعها وكيفية التغلبالنحافة ال -14

 عليها .

 تم تدريسه %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

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

 أنشطة فصلية)√( دراسة حالة              )√( 

 عصف ذهنى√ 

التدريب على تصميم وتخطيط   -األعمال الفصلية )تذكر( : 

وجبات غذائية للشخص العادى واالشخاص المصابين بالنحافة 

 والسمنة.

 لتطرق الى التخطيط لبعض االعمار المختلفة فى العمر .ا -

 دراسة بحثية . -

 نظري)√(  طريقة تقويم الطالب -

 عملي)√( أعمال فصلية     )√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 - -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %89.98 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

نى للطالب الدخول وجود نت وأجهزه الكترونية حتى يتث -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عليه وعمل البرامج الغذائية بسهولة .

 زيادة مساحة التعلم الذاتى . -2

 زيادة اعداد الكتب العلمية بالمكتبه .-3

انتداب أعداد اكتر لتدريس المواد التطبيقيه بشرط يكونوا  -4

 متميزيين .

توافر اماكن  كافية لتدريس المواد النظرية بشكل يستوعب  -5

 الطالبكل اعداد 

 توافر معامل تغذية تكفى اعداد الطالب . -6

توافر اماكن لحفظ الوسائل التعليمية واالنشطه الخاصه  -7

 بالطالب .
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  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 طالعزيادة مساحة التعلم الذاتى عن طريق االكثار من اال

 

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

) 

عدم توافر األدوات بدرجة أكبر بالمعامل لمحدودية  -1

 امكانيات الكلية

عدم وجود نت وأجهزه الكترونية حتى يتثنى للطالب  -2

الدخول عليه وعمل البرامج الغذائية بسهولة 

 لمحدودية امكانيات الكلية.

 كانيات الكلية المحدوده .عدم توافر كل ما سبق الم -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

تحسين العملية التعليمية 

 بالنسبة لمجال التخصص

وجود نت وأجهزه  1

الكترونية حتى يتثنى 

للطالب الدخول عليه 

وعمل البرامج الغذائية 

 لة .بسهو

زيادة مساحة التعلم  -2

 الذاتى .

زيادة اعداد الكتب -3

 العلمية بالمكتبه .

انتداب أعداد اكتر  -4

لتدريس المواد التطبيقيه 

بشرط يكونوا متميزيين 

. 

توافر اماكن  كافية  -5

لتدريس المواد النظرية 

بشكل يستوعب كل 

 اعداد الطالب

توافر معامل تغذية  -6

 تكفى اعداد الطالب .

 القسم -ادارة الكلية سنة دراسية

       ر البرنامج : أ.م.د/زينب صالح اسم منسق المادة : أ.م.د/ منى ابراهيم محمدعلى        مدي

 رئيس مجلس القسم:ا.د/سعيد مناع 

 

 2019/  10/   9التوقيع :                                              التاريخ :   
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 قرر دراسيتقرير م 
2019-2020 

 المنوفية: جامعة  

 كلية  : التربية النوعية

 قسم : االقتصاد المنزلى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تخطيط واعداد وجبات /ورمزه الكودى اسم المقرر 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة / 3

 ( عملي4)  -نظري ( 2وحدة : ) )14) عدد الوحدات / 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 المادة للتدريس النظرى . أستاذ - عدد القائمين بالتدريس 7

لتدريس العملى  ينمساعد ينأو مدرس ين معيد 3

. 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -:اإلحصائيات  – 1

 267 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 266 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

         %98.5   -   262الناجح   عدد نتيجة االمتحان -

 % 1.5  -     4 راسبالعدد   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا            ممتاز

 مقبول              جيد

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم التخطيط الغذائى وأهميته للنمو -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 القومى.

 أسس تخطيط وشروط تحضير الوجبات -2

 الغذائية.

 الهرم الغذائى ونظام قوائم بدائل األطعمة. -3

 العوامل التى تؤثر على التخطيط الغذائى - 4

 العلمى للشعوب.

 تخطيط لوضع ميزانية الطعام وفقاال -5

 للعوامل الثقافية والبيئية واالجتماعية

 واالقتصادية والصحية.

 فوائد التخطيط الغذائى الجيد للوجبات -6

 اليومية.

 إرشادلت غذائية للتقليل من األمراض -7

 المزمنة المرتبطة بسوء التخطيط الغذائى.
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 التخطيط واعداد الوجبات  لمراحل الحياة -8

 لمختلفة .ا

 مقترحات التخطيط الغذائى العلمى للشعوب. -9

 العادات والمعتقدات الغذائية الخاطئة -10

 واضرارها.

 طرق حساب االحتياجات والعناصر -11

 الغذائية لألفراد .

 معرفة االحتياجات والعناصر الغذائية لكل -12

 -البالغيين-المراهقين-من )األطفال

 الرياضيين( .

 لطرق الخاطئه للتخلص منالسمنة وا -13

 الوزن الزائد بالجسم وتأثيرها الضار على

 صحة األفراد .

 النحافة المرضية وأنواعها وكيفية التغلب -14

 عليها .

 تم تدريسه %100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

(√ > )85 

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

(√> )85 

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

 الين

 ويبكس.-واتس أب-محاضرات ومناقشات أون الين( √) 

التدريب على تصميم وتخطيط   -( : األعمال الفصلية )تذكر

وجبات غذائية للشخص العادى واالشخاص المصابين بالنحافة 

 والسمنة.

 األسئلة األون الين. (√)

 أبحاث أون الين(√)  طريقة تقويم الطالب -

 ( أعمال فصلية     √)

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 - -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

دورات تدريبية للطالب لمعرفة كيفية التعامل مع التكنولوجيا -1 -ين المقرر :مقترحات تحس -6

 الحديثة حتى يسهل عليهم التواصل أون الين مع األساتذة .

  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

  ق االكثار من االطالع.عن طري الذاتى التعلم مساحة زيادة-1

انتداب أعداد اكتر لتدريس المواد التطبيقيه بشرط يكونوا  -2

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

) 

لمحدودية  بالمعامل أكبر بدرجة األدوات توافرعدم -1

 امكانيات الكلية.

 بللطال يتثنى حتى الكترونية وأجهزه نت وجودعدم -2

 لمحدودية بسهولة الغذائية البرامج وعمل عليه الدخول

اماكن لحفظ عدم وجود  -3-توافر  -. الكلية امكانيات

 الوسائل التعليمية واالنشطه الخاصه بالطالب .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

لعملية التعليمية تحسين ا

 بالنسبة لمجال التخصص

 شبكة االنترنت وجود 1

 حتى الكترونية وأجهزه

 الدخول للطالب يتثنى

 البرامج وعمل عليه

 . بسهولة الغذائية

 الكتب اعداد زيادة-2

 . بالمكتبه العلمية

 اكتر أعداد انتداب -4

 التطبيقيه المواد لتدريس

 متميزيين يكونوا بشرط

. 

 

 القسم -دارة الكليةا سنة دراسية

    صالح زينب /د.م.أ:  البرنامج مدير        محمدعلى ابراهيم منى/ د.أ:  المادة منسق اسم

       

 مناع سعيد /د.أ :القسم مجلس رئيس  

 

 2020/ 12/   6:    التاريخ:                                               التوقيع

 

 



 
 

 نًبدح رزٌكٕ ٔكزٔشٍخ  رقزٌز يقزر دراسً

 و 7102/7102نؼبو 

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح اسى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  انفشقح / انًسرىي 3

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

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخانُظاو  5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  عذد انقائًيٍ تانرذسيس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 0

 317  عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 315 عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %          1.26%          عذد  47.74عذد   َريجح االيرحاٌ  -

 ساسة      4َاجح           313         

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 جيذ جذا   23.54يًراص              36.54     

 يقثىل     14.21جيذ             24.61         

 -رذرٌس انًقزر : – 7

َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ انٍذٔي -0 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً.إَٔاع  -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

 انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح اَجٕر  انضفبئز.

قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ  -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 فً انززٌكٕ انٍذٔي(.

نخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ االازصةةةةبراد ا -6

ٔاإلَجهٍشٌخ انزةةةةةذرٌت ػهةةةةةى انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔشةةةةةٍّ 

خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُشنق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( 

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔشٍّ --2

 األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔشٍّ -2

األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔشٍّ.ربثغ  -9  

انزذرٌت ػهى اَزةبج األشةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم 



 
انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 

 انخبًَ "انكزٔشٍّ"(.

إَٔاع انكزٔشٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔشٍّ -01

 ٔانذيج ثٍٍ انكزٔشٍخ ٔانخزس.

 ع غزس انكزٔشٍخ.إَٔا -00

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔشٍّ -07

االازصبراد انخبصخ ثفٍ انكزٔشٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ -03

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ يٍ انكزٔشٍخ ٔانخزس.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔشٍخ. -04

 %111  هًقشس% نًا ذى ذذسيسه يٍ انًحرىي األساسي ن -

 75√     <     74-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 75√    <      74-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

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

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

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

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 عذو وجىد أياكٍ كافيح نرخضيٍ يشاسيع انطهثح. -

 % 87.02   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

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

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

ذببىفيش أحببذز األدواخ وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح -3

 نهًقشس.

 ذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ أعًال انطالب-4

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

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (يالحظبد انًزاجؼٍٍ انخبرجٍٍٍ  -2

2- 

3- 

انؼةةبو يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً  -2

 انسبثق

 صيادج عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي -1

2- 

3- 

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

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 األياكٍ.صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح -2

 صيادج عذد انًعيذيٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.-3

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

 ألعضاا هي%ه انرذسيس.



 
 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس 

   

شزاء يزاجغ حذٌخخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً

ٔنجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

يٕاقغ انُذ  إسزخذاو 

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔشٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

إسزخذاو ثزايج فً  

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

نزخشٌٍ أػًبل انطالة 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح شئٌٕ انًكبٌ  قجم رذرٌس انًقزر

 ٔػًبدح انكهٍخ

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

 :انرىقيع 

 

 24/6/2117:ذاسيخ إعرًاد يجهس انقسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نًبدح رزٌكٕ ٔكزٔشٍّ رقزٌز يقزر دراسً

 و 7102/7109نؼبو 

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح اسى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  انفشقح / انًسرىي 3

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

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انُظاو انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  تانرذسيسعذد انقائًيٍ  7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 0

 353  عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 353 عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 .  %         74-3%          عذد  44.15-351عذد  َريجح االيرحاٌ  -

 ساسة      َاجح                               

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 جيذ جذا          37.11يًراص                  15.24        

 يقثىل          13.31جيذ              31.77         

 -رذرٌس انًقزر : – 7

انٍذٔيَجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ  -0 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 إَٔاع يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً. -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

انزةةذرٌت ػهةةى اَزةةبج ػٍُةةبد يةةٍ انغةةزسح اَجةةٕر  انضةةفبئز ٔ 

 ئزي.انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذا

قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ  -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 فً انززٌكٕ انٍذٔي( ٔيزبثؼخ انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائزي.

االازصةةةةبراد انخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ  -6

ى انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔشةةةةةٍّ ٔاإلَجهٍشٌخ انزةةةةةذرٌت ػهةةةةة

خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُشنق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( 

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔشٍّ --2

 األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔشٍّ -2

ربثغ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔشٍّ. -9  



 
انزذرٌت ػهى اَزةبج األشةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم 

انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 

 انخبًَ "انكزٔشٍّ"(.

إَٔاع انكزٔشٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔشٍّ -01

 ٔانذيج ثٍٍ انكزٔشٍخ ٔانخزس.

 إَٔاع غزس انكزٔشٍخ. -00

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔشٍّ -07

االازصبراد انخبصخ ثفٍ انكزٔشٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ -03

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ يٍ انكزٔشٍخ ٔانخزس.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔشٍخ. -04

 %111  % نًا ذى ذذسيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًقشس -

 75√     <     74-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 75√    <      74-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

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

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

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

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 عذو وجىد أياكٍ كافيح نرخضيٍ يشاسيع انطهثح. -

 %42.45    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

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

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

ذببىفيش أحببذز األدواخ وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح -3

 نهًقشس.

 ذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ أعًال انطالب-4

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

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (يالحظبد انًزاجؼٍٍ انخبرجٍٍٍ  -2

2- 

3- 

انؼةةبو يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً  -2

 انسبثق

 صيادج عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي.-1

2- 

3- 

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

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 األياكٍ.صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح -2

 صيادج عذد انًعيذيٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.-3

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



 
 ألعضاا هي%ه انرذسيس.

2- 

3- 

 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس 

   

شزاء يزاجغ حذٌخخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً

ٔنجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

يٕاقغ انُذ  إسزخذاو 

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔشٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

إسزخذاو ثزايج فً  

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

نزخشٌٍ أػًبل انطالة 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح شئٌٕ انًكبٌ  قجم رذرٌس انًقزر

 ٔػًبدح انكهٍخ

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

 انرىقيع :                                            

 9/01/7109 تراسيخ: انقسىذى اإلعرًاد تًجهس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 نًبدح رزٌكٕ ٔكزٔشٍّ رقزٌز يقزر دراسً

 و 7109/7171نؼبو 

 قسى: االقزصبد انًُشنً

 -يؼهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 انرشيكى وانكشوشيح انًقشساسى  1

 اقرصاد يُضني   انرخصص 2

 انثاَيح  انفشقح / انًسرىي 3

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

 يشكم تًعشفح يجهس انقسى  انُظاو انًرثع الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 غيش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجيح ناليرحاٌ 6

 اسراراٌ نهًادج  عذد انقائًيٍ تانرذسيس 7

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 0

 266  عذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 263 عذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %         1.5.  7%          عذد 47.47-254عذد  َريجح االيرحاٌ  -

 ساسة      َاجح                               

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثقبببببا نهرقبببببذيشاخ  -

 انحاصهيٍ عهيها

 جيذ جذا          14      يًراص                    7.47        

 يقثىل          42.57      جيذ                27.74         

 -رذرٌس انًقزر : – 7

َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انززٌكٕ انٍذٔي -0 انًىضىعاخ انري ذى ذذسيسها -  

 -2انخبيبد ٔاألدٔاد انًسزخذيخ فً انززٌكٕ انٍذٔي.

انزذرٌت ػهى اَزبج ػٍُبد يٍ انغزسح انؼذل ٔانغزسح انًقهٕثةخ  

 انجهٍسٍّ. 

 إَٔاع يبكٍُبد انززٌكٕ اَنً. -3

 أقًشخ انززٌكٕ اَنً. -4

انزةةذرٌت ػهةةى اَزةةبج ػٍُةةبد يةةٍ انغةةزسح اَجةةٕر  انضةةفبئز ٔ 

 انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائزي.

قزاءح انجبرزَٔبد انخبصخ ثبنززٌكٕ انٍذٔي انؼُبٌخ  -5

 ثًُزجبد انززٌكٕ.

انزذرٌت ػهى حةزداد انزقجةخ ٔاإلثةظ خٔاازٍةبر انًشةزٔع األٔل 

 زي.فً انززٌكٕ انٍذٔي( ٔيزبثؼخ انزذرٌت ػهى انززٌكٕ انذائ

االازصةةةةبراد انخبصةةةةخ ثفةةةةٍ انززٌكةةةةٕ ثةةةةبنهغزٍٍ انؼزثٍةةةةخ  -6

ٔاإلَجهٍشٌخ انزةةةةةذرٌت ػهةةةةةى انغةةةةةزس األسبسةةةةةٍخ نهكزٔشةةةةةٍّ 

خانسهسهخ  انحشٕ  انجزٌذ انًُشنق  انجزٌذ ثهفخ  انجزٌذ ثهفزةٍٍ( 

 رشطٍت ٔرسهٍى انًشزٔع األٔل.

 

 َجذح ربرٌخٍخ ػٍ انكزٔشٍّ --2

 انكزٔشٍّ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ -2

ربثغ األدٔاد ٔانخبيبد انًسزخذيخ فً فٍ انكزٔشٍّ. -9  

انزذرٌت ػهى اَزةبج األشةكبل انًخزهفةخ خانشةكم انًزثةغ  انشةكم 

 



 
انةةذائزي  انشةةكم انجٍضبٔي انشةةكم انًخهةةر  اازٍةةبر انًشةةزٔع 

 انخبًَ "انكزٔشٍّ"(.

إَٔاع انكزٔشٍّ  انزشٌٔذ ٔانزُقٍص فً انكزٔشٍّ -01

 خ ٔانخزس.ٔانذيج ثٍٍ انكزٔشٍ

 إَٔاع غزس انكزٔشٍخ. -00

 خيزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ(. 

 قزاءح انجبرزٌٔ فً انكزٔشٍّ -07

االازصبراد انخبصخ ثفٍ انكزٔشٍّ ثبنهغزٍٍ انؼزثٍخ -03

يزبثؼخ انًشزٔع انخبًَ يٍ انكزٔشٍخ ٔانخزس.-ٔاإلَجهٍشٌخ(.  

 االطالع ػهى يجزكزاد فٍ انكزٔشٍخ. -04

 %111  انًحرىي األساسي نهًقشس % نًا ذى ذذسيسه يٍ -

 75√     <     74-61             61>         يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيس تًحرىي انًقشس  -

 75√    <      74-61             61>         يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسية عًهي√ يحاضشاخ َظشيح      √        أسانية انرعهيى وانرعهى -

 أَشطح فصهيح√   دساسح حانح                     

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

 َظشي                  شفىي√          شيقح ذقىيى انطالب -

 عًهي√    أعًال فصهيح         √      

 -بحخ نهزذرٌس :اإليكبَبد انًز -3

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انًشاجع انعهًيح -

 يرىافشج     يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج√    انىسائم انًعيُح-

 يرىافشج    يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج    √ انًسرهضياخ وانخاياخ -

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

 نرذسيس انجاَة انرطثيقي.

 عذو وجىد أياكٍ كافيح نرخضيٍ يشاسيع انطهثح. -

 %45.7    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

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

 صيادج ذكهيف انًعيذيٍ.-2

ذببىفيش أحببذز األدواخ وانخايبباخ واالالخ انحذيثببح انالصيببح -3

 نهًقشس.

 ذىفيش يكاٌ يُاسة نرخضيٍ أعًال انطالب-4

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

 انًخرهفح.

 -1 )إٌ وجذخ (جؼٍٍ انخبرجٍٍٍ يالحظبد انًزا -2

2- 

3- 

يةةب رةةى رُفٍةةذِ يةةٍ يقززحةةبد انزطةةٌٕز فةةً انؼةةبو  -2

 انسبثق

 صيادج عذد انًُرذتيٍ نرذسيس انجاَة انرطثيقي.-1

2- 

3- 

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

) 

صيببببادج عببببذد انقاعبببباخ نرببببذسيس انجاَببببة انرطثيقببببي تسببببثة  -1

 يحذوديح األياكٍ وصيادج أعذاد انطهثح.

 صيادج أياكٍ ذخضيٍ يشاسيع انطهثح تسثة يحذوديح األياكٍ.-2

 صيادج عذد انًعيذيٍ انًعيُيٍ ورنة تسثة انخطح انخًسيح.-3

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

 انرذسيس. ألعضاا هي%ه



 
2- 

3- 

 -اطخ انزطٌٕز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفيز ذىقيد انرطىيش  ذىصيف انرطىيش يجاالخ انرطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس 

   

شزاء يزاجغ حذٌخخ 

 نهًكزجخ 

ٔكبنخ انذراسبد انؼهٍب  يغ ثذاٌخ انؼبو انذراسً

ٔنجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

أسئهخ نهًقزر إػذاد ثُك  

نزذرٌت انطالة ػهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  قجم رذرٌس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرٌس

إسزخذاو يٕاقغ انُذ  

نهزؼزف ػهى كم يب ْٕ 

جذٌذ فً انززٌكٕ 

 ٔانكزٔشٍخ  

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  يغ ثذاٌخ رذرٌس انًقزر

انقبئى ثبنزذرٌس يغ 

 انطالة

ثزايج فً  إسزخذاو 

 رذرٌس انجشء انؼًهً

ػضٕ ٍْئخ انزذرٌس  

 انقبئى ثبنزذرٌس

سٌبدح ػذد انًذرجبد  رحسٍٍ انًزافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذرٌس انُظزي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

رٕفٍز يكبٌ يُبست  

نزخشٌٍ أػًبل انطالة 

السزخذايٓب فً 

يؼبرض انكهٍخ 

 ٔانجبيؼخ

إدارح شئٌٕ انًكبٌ  انًقزر قجم رذرٌس

 ٔػًبدح انكهٍخ

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

 انرىقيع :                                            

 6/07/7171: تراسيخ: انقسىذى اإلعرًاد تًجهس 
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 2016/2017 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 يل مجلس القسمتشك النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 163 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 حرمان         90.8   151ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

              1.84ممتاز      

 جيد جدا 

                 %23.93جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة عن الكيمياء الحيوية. .1 لموضوعات التي تم تدريسهاا -
الكربوهيببدرات )الوئببائع العامببة للكربوهيببدرات   .2

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

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

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .7

 )السكروز  الالكتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة            .8

 )التشا(.
9.  

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

ختبببارات االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )ا        .11
 الترسيب(.

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

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

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

√ 

0 

54.60 

0 

10.

43

% 
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تبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار )اخ
 االكرولين(.

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

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 نظري                       شفوي  قة تقويم الطالبدري -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 رةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متواف  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

نية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب الف

 بالقسم.

 %77.17          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -2

 المختلفة للتقويم.

 ة المنزل.زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدار -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -5

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -6

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

طااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات الت -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -1

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -2

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

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -1

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 على وضع بنوك السةلة لعضاء هيةة التدريس

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 
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زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -2

المنزل.وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري -3

 بسبب محدودية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -4

معارض الكلية والجامعة بسبب محدودية الماكن 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 ئول عن التن يمالمس توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

ووكالة الكلية لشةون  بالتدريس

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  سين المرافق تح

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

 د/  ردوس                                        –حيي عبدالمنعم أ.د/ ي   استاذ المقرر:

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

   2018/ 1/   28تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ   

 توقيع رئيس القسم
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 2017/2018 تقرير مقرر دراسي

 قتصاد المنزليقسم: اال

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      رجية لالمتحاننظام المراجعة الخا 6

 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 310 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %     عدد       %               عدد             نتيجة االمتحان  -

 حرمان         97.79   310ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

           %   2.84ممتاز      

 جيد جدا 

                 %10.09جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

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

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

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

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .7

 )السكروز  الالكتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة            .8

 )التشا(.
9.  

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

االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .11
 الترسيب(.

يه وتركيبب البروتينبات واليبيبدات الحماض المين  .12
 الخواص الكيميائية لألحماض المينية.

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

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

√ 

0 

75,39%  

0 

3.1

5%

% 
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يببة  اختبببار )اختبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيت
 االكرولين(.

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

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

 85<         84-60       60> غطية االمتحان لموضوعات المقررمدي ت -

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 شفوي            نظري             دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 افرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتو  المستلزمات والخامات -

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

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

طالب الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي لل

 بالقسم.

 %84.65          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -8

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -9

 لجانب التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس ا -10

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -11

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -12

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 ديثة للمكتبة .شراء مراجع ح -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -5

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 لعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك السةلة

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 



 
 

 
 

6 

لمعيدين المعينين في تخصص إدارة زيادة عدد ا -6

المنزل.وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري  -7

 د الطالب كل عام بسبب محدودية الماكن وزيادة أعدا

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -8

معارض الكلية والجامعة بسبب محدودية الماكن 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 تدريس ال

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 الب التعليم والط

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

الماكن زيادة عدد المدرجات و 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/ علي بدوي رصاص                        استاذ المقرر:

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

   2018/  6/  24تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ   
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 2018/2019تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي مقرراسم ال 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 353 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 حرمان 92.4   326ناجح    

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

              %6  ممتاز      

 جيد جدا 

                 %9.6جيد        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

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

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

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

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .7

 الالكتوز(.)السكروز  
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة            .8

 )التشا(.
9.  

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

االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .11
 الترسيب(.

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

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

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

)اختبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار 
 االكرولين(.

√ 

0 

76.1%  

0 

5.2

% 
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 اإلنزيمات. .16
 الفيتامينات.      .17
 مونات.الهر .18
 تمثيل الكربوهيدرات.     .19
 الهمية البيولوجية لدورة كربس .20

 %85 لما تم تدريسه من المحتوي الساسي للمقرر % -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 نظري                       شفوي  دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -مكانات المتاحة للتدريس :اإل -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 -

من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -دارية وتنظيمية:قيود إ -4

عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهيةة 

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.

 %90.03          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -14

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -15

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -16

 س النظري  زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدري -17

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -18

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -5

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -6

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

 السباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على النماد  -9

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 لعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك السةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -10

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

√ 
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خمسية بالقسم التي يتم بها المنزل.وذلك بسبب الخطة ال

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري  -11

 بسبب محدودية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

ستخدامها في توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب ال -12

معارض الكلية والجامعة بسبب محدودية الماكن 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 

 سيالدرا

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 

 الطالب على النماد المختلفة للتقويم.

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة الكلية لشةون 

 التعليم والطالب 

زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.

مع بداية الخطة 

 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 

 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 ية للكل

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 الكلية والجامعة

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

 أستاذ المقرر: أ.د / علي بدوي رصاص 

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

  2019/ 10/  9رير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    تم مناقشة التق

 توقيع رئيس القسم
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 2019/2020تقرير مقرر دراسي

 قسم: االقتصاد المنزلي

 مادة الكمياء الحيوي

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس الكيمياء الحيوي اسم المقرر 

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 272 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 266 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %            عدد      عدد       %                                   نتيجة االمتحان  -

 الراسب   98.16 266ناجح   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

       ممتاز 

 جيد جدا 

 جيد                        

 مقبول    

 -تدريس المقرر : – 2

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

 تسميتها  تقسيمها(.
سببكريات الوليجببو والسببكريات العديببدة )تقسببيمهم   .23

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

 )الجلوكوز  الفركتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات الثنائيببببة           .27

 )السكروز  الالكتوز(.
الخببببواص الكيميائيببببة للسببببكريات العديببببدة            .28

 )التشا(.
29.  
عامببببة لهببببا   الخببببواص البروتينببببات )الوئببببائع ال .30

 الطبيعية للبروتينات(.
االختبببارات الوصببفية للبروتينببات )اختبببارات         .31

 الترسيب(.
الحماض المينيه وتركيبب البروتينبات واليبيبدات   .32

 الخواص الكيميائية لألحماض المينية.

√ 

5 1.9 
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 االختبارات اللونية للبروتينات. .33
م  الليبيدات )الوئائع العامة لها  تسبميتها  تقسبيمه .34

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

)اختبببار الببذوبان  اختبببار البقعببة الزيتيببة  اختبببار 
 االكرولين(.

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

 %85 وي الساسي للمقررلما تم تدريسه من المحت % -

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

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

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية  دراسة حالة        

 العمال الفصلية )تذكر( خ       

 معارض فنية لعمال الطالب

 نظري                       شفوي  دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

ة عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الهية

  كذلك المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

عدم وجود أماكن كافية لتخزين العمال 

الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسم.

 %90.03          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

ب الطالب على النماد إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدري -20

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -21

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -22

 زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري   -23

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -24

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -7

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -8

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ √ 
√ 

√ 
√ √   

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

 السباب (

النماد  إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على -13

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 لعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك السةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -14

المنزل.وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 البس واإلدارة بالتبادل كل عامالتغذية والم

زيادة عدد المدرجات والماكن المتاحة لتدريس النظري  -15

 بسبب محدودية الماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -16

معارض الكلية والجامعة بسبب محدودية الماكن 

 المخصصة للقسم بالكلية

 -تطوير للمقرر للعا  القاد  :خطة ال -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 

 على النماد المختلفة للتقويم.الطالب 

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

بالتدريس ووكالة 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 ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر

 لشةون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات والماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض 

 معةالكلية والجا

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 

 

 

  عزة زهيرأستاذ المقرر: أ.د / 

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

 2020 /12/     6تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ   

 توقيع رئيس القسم

 

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2016/2017                       -اإلحصائيات : – 1
 163  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 152  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %  6.75    عدد       %  93.25       عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب       11  ناجح              152         
المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات النسبة  -

 الحاصلين عليها
ــــــــــاز       14.72         ــــــــــد جــــــــــدا        22.09   ممت      جي

 مقبول             19.02      جيد        37.42
 -تدريس المقرر : – 2
بعــ   –أهميــة صــحة اإلنســان وكيفيــة الحفــا  عليهــا   الموضوعات التي تم تدريسها -

األمرا  الشائعة التي تنتقل إلي اإلنسان والوقاية منها 
 اإلسعافات األولية المختلفة.  –

لمــا تــم تدريســل مــن المحتــوي األساســي  % -
 للمقرر

 100 % 

ـــــوي  - مـــــدي التـــــزام القـــــائمين بالتـــــدريس بمحت
 المقرر 

        <60             60-84            >85 



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
عمـــل  -واجبـــات منزليـــةاألعمـــال الفصـــلية )تـــذكر(     

 الشائعةمطويات عن األمرا  
 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -

 عملي        أعمال فصلية           
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %80.32   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تــــوفير المراجــــع العلميــــة الحديثــــة التــــي تخــــدم   .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المقرر في مكتبة الكلية 
 ال ينطبق  مالحظات المراجعين الخارجيين -7
ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8

 العام السابق
ــــــي بعــــــ  المصــــــادر  .1 ــــــل الطــــــالب ال تــــــم توجي

ـــــــت للحصـــــــول علـــــــي  ـــــــي االنترن ـــــــة عل التعليمي
 معلومات إضافية في موضوعات المقرر 

)مـا هـي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9
 و األسباب (

تــــوفير المراجــــع العلميــــة الحديثــــة  نظــــرا لعــــدم  .1
 توفر الميزانية الكافية  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  توقي

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ

ـــــــــــــــات  تحســـــــــــــــين امكاني
 التدريس 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة  .1
 

مع بداية العـام 
 الدراسي 

ـــــــة للدراســـــــات  ـــــــة الكلي وكال
العليــا ولجنـــة شـــراء الكتـــب 

 بالقسم  
 ا.د/عادل مبارك ، د/شيماء عطا  اسم منسق المادة   

 2018/ 1/    28التاريخ                                                 التوقيع  
 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2017/2018                       -اإلحصائيات : – 1
 317  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 312  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %5.36      عدد       %  94.64       عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب       17  ناجح              300         
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
     جيـــــــــد جـــــــــدا        15.77     ممتـــــــــاز       8.20        

 مقبول             46.37      جيد       24.29
 -تدريس المقرر : – 2
بعــ   –أهميــة صــحة اإلنســان وكيفيــة الحفــا  عليهــا   الموضوعات التي تم تدريسها -

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

 األولية المختلفة. 
لمــا تــم تدريســل مــن المحتــوي األساســي  % -

 للمقرر
 100 % 

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



   

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

 فصليةأنشطة        دراسة حالة                 
عمـــل  -واجبـــات منزليـــةاألعمـــال الفصـــلية )تـــذكر(     

مطويــات عــن األمــرا  الشــائعة و االســعافات األوليــة 
عمــــــل معــــــر  طالبــــــي لعــــــر  أعمــــــال  –المختلفــــــة 
 الطالب 

 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

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

 أماكن لتخزين أعمال الطالب 
 86.43%   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تــــوفير المراجــــع العلميــــة الحديثــــة التــــي تخــــدم   .2 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المقرر في مكتبة الكلية 
عمــــــــل دورات تدريبيــــــــة للطــــــــالب الملتحقــــــــين   .3

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

اضـافة فصـل عــن أهـم أمــرا  العصـر )مثــل   .4
السكري ، ضغط الـدم المرتفـع ، الفشـل الكلـوي 

 ، اإللتهاب الكبدي( 
 توفير أماكن مناسبة لتخزين أعمال الطالب .5

)إن حظنننننات المنننننراجعين الخنننننارجيين مال -7
 وجدت (

 ال ينطبق 

 ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8



   

ـــــف الطـــــالب فـــــي صـــــورة مجموعـــــات   .1 العام السابق ـــــم تكلي ت
بعمـــــل مطويـــــات عــــــن أهـــــم امـــــرا  العصــــــر 
ـــة، و  )التعريـــف ،األســـباب ،األعـــرا  ، الوقاي

 طرق العالج( 
ــــــي بعــــــ  المصــــــادر  .2 ــــــل الطــــــالب ال تــــــم توجي

ـــــــت للحصـــــــول علـــــــي  ـــــــي االنترن ـــــــة عل التعليمي
 معلومات إضافية في موضوعات المقرر 

)مـا هـي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9
 و األسباب (

تــــوفير المراجـــــع العلميـــــة الحديثــــة التـــــي تخـــــدم  .2
المقـــــرر فـــــي مكتبـــــة الكليـــــة نظـــــرا لعـــــدم تـــــوفر 

 الميزانية الكافية 
الدورات التدريبية في مجال االسـعافات األوليـة  .3

للطــــــالب كجــــــزء عملــــــي للمقــــــرر لعــــــدم نــــــص 
 الالئحة علي وجود جانب تطبيقي للمقرر 

وجــــود أمــــاكن كافيــــة لتخــــزين أعمــــال الطــــالب  .4
 لمحدودية األماكن المخصصة للقسم بالكلية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
مجــــــــــــــــــــــاالت 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  التطويرتوصيف 

محتـــــــــــــــــــــــــــوي 
 المقرر

قبل البدء في تـدريس  إضافة جزء عن أهم أمرا  العصر 
 المقرر 

ـــــــة التـــــــدريس  عضـــــــو هيئ
القـــــــائم بتـــــــدريس المقـــــــرر 

 والقسم العلمي   
تحســـــــــــــــــــــــــــين 
ــــــــــــــــــات  امكاني

 التدريس 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة  .2
 

ــــــــــة العــــــــــام  مــــــــــع بداي
 الدراسي 

وكالــــــة الكليــــــة للدراســــــات 
العليا ولجنـة شـراء الكتـب 

 بالقسم  
تحســـــــــــــــــــــــــــين 

 المرافق 
ــــادة األمــــاكن المخصصــــة  .1 زي

للقســم بالكليــة إليجــاد أمــاكن 
 لتخزين أعمال الطالب 

الخطـــــــــة المســـــــــتقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

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

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
 2018/2019                       -اإلحصائيات : – 1
 347  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 347  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          % 2.88      عدد       %  97.12       عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب       10  ناجح              337         
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
     جيـــــد جـــــدا        17.29       ممتـــــاز     1.15       
 مقبول             40.92      جيد       38.04

 -تدريس المقرر : – 2
بعــ   –أهميــة صــحة اإلنســان وكيفيــة الحفــا  عليهــا   الموضوعات التي تم تدريسها -

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

 األولية المختلفة. 
لمــا تــم تدريســل مــن المحتــوي األساســي  % -

 للمقرر
 100 % 

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



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
عمـــل  -واجبـــات منزليـــةاألعمـــال الفصـــلية )تـــذكر(     

مطويــات عــن األمــرا  الشــائعة و االســعافات األوليــة 
عمــــــل معــــــر  طالبــــــي لعــــــر  أعمــــــال  –المختلفــــــة 
 الطالب 

 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

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

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

 المقرر في مكتبة الكلية 
عمــــــــل دورات تدريبيــــــــة للطــــــــالب الملتحقــــــــين   .7

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

اضـافة فصـل عــن أهـم أمــرا  العصـر )مثــل   .8
السكري ، ضغط الـدم المرتفـع ، الفشـل الكلـوي 

 ، اإللتهاب الكبدي( 
 توفير أماكن مناسبة لتخزين أعمال الطالب .9
ـــــدريب  إعـــــداد  .10 ـــــرر لت ـــــك أســـــئلة للمق بن

 الطالب علي األنماط المختلفة للتقويم  
 



   

)إن مالحظنننننات المنننننراجعين الخنننننارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8
 العام السابق

تــم عمــل دورة تدريبيــة علــي االســعافات األوليــة  .3
جامعــة المنوفيـــة لمجموعـــة  –مــع كليـــة الطـــب 

من الطالبات الالتي التحقن بالمقرر )لكـن فـي 
إطــــار نشــــاط األســـــر الطالبيــــة بريــــادة منســـــق 

 المادة(
ـــــف الطـــــالب فـــــي صـــــورة مجموعـــــات   .4 ـــــم تكلي ت

بعمـــــل مطويـــــات عــــــن أهـــــم امـــــرا  العصــــــر 
ـــة، و  )التعريـــف ،األســـباب ،األعـــرا  ، الوقاي

 طرق العالج( 
ــــــي بعــــــ  المصــــــ .5 ــــــل الطــــــالب ال ادر تــــــم توجي

ـــــــت للحصـــــــول علـــــــي  ـــــــي االنترن ـــــــة عل التعليمي
 معلومات إضافية في موضوعات المقرر 

تـــــم عمـــــل حملـــــة توعيـــــة بالكليـــــة عـــــن مـــــر   .6
ـــة الطـــب  جامعـــة  –الســـكري بالتعـــاون مـــع كلي

 المنوفية )مطويات ، ندوة ، تحليل دم( 
)مـا هـي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9

 و األسباب (
يثــــة التـــــي تخـــــدم تــــوفير المراجـــــع العلميـــــة الحد .5

المقـــــرر فـــــي مكتبـــــة الكليـــــة نظـــــرا لعـــــدم تـــــوفر 
 الميزانية الكافية 

الدورات التدريبية في مجال االسـعافات األوليـة  .6
للطــــــالب كجــــــزء عملــــــي للمقــــــرر لعــــــدم نــــــص 

 الالئحة علي وجود جانب تطبيقي للمقرر 
إعــداد بنــك أســئلة للمقــرر لعــدم وجــود التــدريب  .7

الكـــافي بالكليـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــي 
 وضع بنوك األسئلة 

وجــــود أمــــاكن كافيــــة لتخــــزين أعمــــال الطــــالب  .8
 لمحدودية األماكن المخصصة للقسم بالكلية 

 



   

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
إضــــــــافة جــــــــزء عــــــــن أهــــــــم  محتوي المقرر

 أمرا  العصر 
قبـــــل البـــــدء فـــــي تــــــدريس 

 المقرر 
عضو هيئة التـدريس 
القائم بتدريس المقرر 

 والقسم العلمي   
تحســـــــــــــين امكانيـــــــــــــات 

 التدريس 
 
 
 
 
 
 
 

شــــــــــــــــراء مراجــــــــــــــــع  .1
 حديثة للمكتبة 

 
 

إعــــداد بنــــك أســـــئلة  .2
 للمقرر 

 
 
 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 

 قبل تدريس المقرر 

وكالـــــــــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــــــة 
للدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا 
ــــب  ــــة شــــراء الكت ولجن

 بالقسم 
عضو هيئة التـدريس 
القائم بتدريس المقرر 
ووكالة الكلية لشـوون 

 التعليم والطالب 
 

ــــــــــــادة األمــــــــــــاكن  .1 تحسين المرافق  زي
المخصصـــة للقســـم 
بالكليــــــــــــة إليجــــــــــــاد 
أمـــــــــــاكن لتخـــــــــــزين 

 أعمال الطالب 

 عميد الكلية  الخطة المستقبلية للكلية 

 ا.د/عادل مبارك ، د/شيماء عطا  اسم منسق المادة   
 2019/  10/    9التوقيع                                              التاريخ    

 
 

 
 
 
 
 
 



   

 (16 نموذج رقم )
 2019/2020 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

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

 راسب  10       ناجح           260   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
        

 -تدريس المقرر : – 2
بعــ   –أهميــة صــحة اإلنســان وكيفيــة الحفــا  عليهــا   الموضوعات التي تم تدريسها -

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

 األولية المختلفة. 
المحتــوي األساســي لمــا تــم تدريســل مــن  % -

 للمقرر
 100 % 

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



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
 

 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

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

 أماكن لتخزين أعمال الطالب 
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تــوفير المراجــع العلميــة الحديثــة التــي   .11 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 تخدم المقرر في مكتبة الكلية 
عمـــــــــــــل دورات تدريبيـــــــــــــة للطـــــــــــــالب   .12

ــــــي مجــــــال اإلســــــعافات  ــــــين بــــــالمقرر ف الملتحق
ـــــة الطـــــب  ـــــة بالتعـــــاون مـــــع كلي ) كجـــــزء األولي

 للمقرر(  تطبيقي
اضـــــــافة فصـــــــل عـــــــن أهـــــــم أمـــــــرا    .13

)مثل السـكري ، ضـغط الـدم المرتفـع ، العصر 
 الفشل الكلوي ، اإللتهاب الكبدي( 

تـــوفير أمـــاكن مناســـبة لتخـــزين أعمـــال  .14
 الطالب

ـــــدريب  إعـــــداد  .15 ـــــرر لت ـــــك أســـــئلة للمق بن
 الطالب علي األنماط المختلفة للتقويم  

 
 ال ينطبق )إن مالحظنننننات المنننننراجعين الخنننننارجيين  -7



   

 وجدت (
ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8

 العام السابق
 

ــــــي بعــــــ  المصــــــادر  .7 ــــــل الطــــــالب ال تــــــم توجي
ـــــــت للحصـــــــول علـــــــي  ـــــــي االنترن ـــــــة عل التعليمي

 معلومات إضافية في موضوعات المقرر 
 إعداد بنك أسئلة للمقرر  .8

)مـا هـي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9
 و األسباب (

تــــوفير المراجـــــع العلميـــــة الحديثــــة التـــــي تخـــــدم  .9
تـــــوفر المقـــــرر فـــــي مكتبـــــة الكليـــــة نظـــــرا لعـــــدم 

 الميزانية الكافية 
الــــــــــــدورات التدريبيــــــــــــة فــــــــــــي مجــــــــــــال  .10

للطــــــالب كجــــــزء عملـــــــي االســــــعافات األوليــــــة 
للمقــرر لعــدم نــص الالئحــة علــي وجــود جانــب 

 تطبيقي للمقرر 
وجـــــود أمـــــاكن كافيـــــة لتخـــــزين أعمـــــال  .11

الطـالب لمحدوديــة األمــاكن المخصصــة للقســم 
 بالكلية 

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

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

 العصر 
ــــــدريس  قبل البدء في تدريس المقرر  ــــــة الت عضــــــو هيئ

 القـــــائم بتـــــدريس المقــــــرر
   والقسم العلمي 

 تحسين امكانيات التدريس 
 

ـــــة  .3 شـــــراء مراجـــــع حديث
 للمكتبة 

 
 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 
 
  

ــــة للدراســــات  ــــة الكلي وكال
العليا ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 
  
 

زيـــــــــــــــــــادة األمـــــــــــــــــــاكن  .2 تحسين المرافق 
المخصصــــــــــة للقســــــــــم 
بالكليــة إليجــاد أمـــاكن 
لتخــــــــــــــــــزين أعمــــــــــــــــــال 

 عميد الكلية  الخطة المستقبلية للكلية 



   

 الطالب 
 ا.د/عادل مبارك ، د/شيماء عطا  اسم منسق المادة   

 2020/   12/  6التوقيع                                              التاريخ     
 
 



 

 

 
 

 ،(16نموذج رقم ) 
 راسيتقرير مقرر د

2017-2018 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية
 اإلقتصاد المنزليقسم:

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

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

 %94.32بنسبة ناجح      299عدد    
النسبببببببببببة المئويببببببببببة % للنبببببببببباجحين طبقببببببببببا  -

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

    جيد 26.81 بنسبة  85 ددع
 مقبول 47.3بنسبة   150عدد  

 -تدريس المقرر : – 2

 -

-

- 



 .األطعمه إعداد في وأهميته الماء -1  الموضوعات التي تم تدريسها -
 .األطعمه في والقلويات األحماض -2
 .اإلسموزي  والضغط الغشائي اإلنتشار -3
 .المستحلبات ثبات طرق  -4
 . والفاكهة لخضراواتل المختلفة التصنيفات -5
 الغدائيببببة العناصببببر علببببي وتأثيرهببببا المختلفببببة الطهببببي طببببرق -6

 . المختلفة
 .  للطهي والفاكهة الخضر إعداد في المتبعة الخطوات -7
 .والفاكهة الخضر في اإلنزيمية والغير اإلنزيمية التغيرات  -8
 . والفاكهة للخضر اإلنزيمي البني التلون  إزالة طرق  -9

 .الطهي في واستخدامه للنشا لمختلفةا الصور -10
 .المستحلبات – الغرويات -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الموجبببببودة الصببببببغات علبببببي والقلويبببببات األحمببببباض تبببببأثير-13

 . باألغدية
 .الفساد من األطعمة حفظ طرق  -14

لما تم تدريسبه مبن المحتبوي األساسبي  % -
 للمقرر

 100% 

تببببدريس بمحتببببوي مببببدي التببببزام القببببائمين بال -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

مببببببببدي تغطيببببببببة االمتحببببببببان لموضببببببببوعات  -
 المقرر

        <60             60-84           >85 

 ريب عمليتد   محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -
 أنشطة فصلية دراسة حالة                       

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

 أعمال فصلية             عملي      
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
يبببببببر متبببببببوافرة      متبببببببوافرة بدرجبببببببة محبببببببدودة    غ     المراجع العلمية -

 متوافرة
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-



متبببببببوافرة      متبببببببوافرة بدرجبببببببة محبببببببدودة    غيبببببببر      المستلزمات والخامات -
 متوافرة

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %85.02   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1  -ن المقرر :مقترحات تحسي -6

مببببدرعين علببببي الجانببببب التطبيقببببي  تببببوفير منتببببدبين -2
 رر للمق

)إن مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1
ولكبن لبيس بنسبب كافيبة تبدبين تم توفير بعض المن-2

 وغير مدرعين
)ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب (
 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1
تببببوفير منتببببدبين مببببدرعين علببببي الجانببببب التطبيقببببي  -2

 للمقرر
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببباالت 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  ويرتوصيف التط

تحسين إمكانيات 
 التدريس 

 

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة 
 شراء الكتب بالقسم

زيادة عدد المعيدين المعينين في 
 التغذية وعلوم األطعمةتخصص 

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 العلمي وعميد الكليةالقسم 

مختصين في التغذية وعلوم  انتداب 
علي  تدريس الجانب التطبيقيل األطعمة

 قدر عالي من الكفاءة العلمية

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

 

 المتاحة لتدريسالمعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي.

  ع المواد الغذائيةباإلضافة إلي أماكن وض

في الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 د / سعيد مناعأ. – د/علي رصاصاسم منسق المادة :  أ.
 2018/ 6/     24التوقيع :                                            التاريخ :  



 
 

 
 

 

 (16نموذج رقم ) 
 2018/2019 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية
 اإلقتصاد المنزليقسم:

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

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

 %90.36بنسبة ناجح      319عدد    
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 ممتاز4.24 بنسبة  15 عدد
 جيد جدا 9.34بنسبة  33 عدد
    جيد18.13بنسبة  64 عدد
 ولمقب 57.22بنسبة 202عدد

 -تدريس المقرر : – 2

 -

-

- 



 .األطعمه إعداد في وأهميته الماء -1  الموضوعات التي تم تدريسها -
 .األطعمه في والقلويات األحماض -2
 .اإلسموزي  والضغط الغشائي اإلنتشار -3
 .المستحلبات ثبات طرق  -4
 . والفاكهة للخضراوات المختلفة التصنيفات -5
 الغدائيبببببة العناصبببببر علبببببي وتأثيرهبببببا المختلفبببببة الطهبببببي طبببببرق -6

 . المختلفة
 .  للطهي والفاكهة الخضر إعداد في المتبعة الخطوات -7
 .والفاكهة الخضر في اإلنزيمية والغير اإلنزيمية التغيرات  -8
 . والفاكهة للخضر اإلنزيمي البني التلون  إزالة طرق  -9

 .الطهي في واستخدامه للنشا المختلفة الصور -10
 .لمستحلباتا – الغرويات -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الموجبببببببودة الصببببببببغات علبببببببي والقلويبببببببات األحمببببببباض تبببببببأثير-13

 . باألغدية
 .الفساد من األطعمة حفظ طرق  -14

لمببا تببم تدريسببه مببن المحتببوي األساسببي  % -
 للمقرر

 100% 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس بمحتبببببوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

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

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

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب -
 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -
 وافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة     مت     الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 86.57  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 توفير مراجع حديثة تتناسب  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 عامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  توفير م-2
تبببببوفير منتبببببدبين مبببببدرعين علبببببي الجانبببببب التطبيقبببببي  -3

 للمقرر 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1
قبببببي تبببببوفير منتبببببدبين مبببببدرعين علبببببي الجانبببببب التطبي -2

 للمقرر
)مبا هبي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و األسباب (
 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1
 

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

تحسين إمكانيات 
 التدريس 

 

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

زيادة عدد المعيدين المعينين 
التغذية وعلوم في تخصص 

 األطعمة

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

مختصين في التغذية  انتداب 
تدريس ل وعلوم األطعمة

علي قدر  طبيقيالجانب الت
 عالي من الكفاءة العلمية

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

 

المتاحة المعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي. لتدريس

باإلضافة إلي أماكن وضع 
  المواد الغذائية

في الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 أ.د/ سعيد مناع   اسم منسق المادة :
 التوقيع :                                            

 9/10/2019بتاريخ:  القسمتم اإلعتماد بمجلس 

 

 

 

 



 

 

 

 
                            

 
 (16نموذج رقم ) 

 تقرير مقرر دراسي
2019-2020 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية
 اإلقتصاد المنزليقسم:

 -معلومات أساسية : –أ 
 1علوم أطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي التخصص 2
 ة الثاني الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  القائمين بالتدريس يناستاذ 2 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : – ب
 -اإلحصائيات : – 1
 271  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 266 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          % 1.13 بنسبة راسب  3عدد           نتيجة االمتحان  -

 %98.87بنسبة ناجح      263عدد        
ت النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرا -

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

 مقبول %28.94بنسبة  77 عدد

 -

-

- 



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

 .األطعمه في والقلويات األحماض -2
 .اإلسموزي  والضغط الغشائي راإلنتشا -3
 .المستحلبات ثبات طرق  -4
 . والفاكهة للخضراوات المختلفة التصنيفات -5
 الغدائيبببببة العناصبببببر علبببببي وتأثيرهبببببا المختلفبببببة الطهبببببي طبببببرق -6

 . المختلفة
 .  للطهي والفاكهة الخضر إعداد في المتبعة الخطوات -7
 .والفاكهة الخضر في اإلنزيمية والغير اإلنزيمية التغيرات  -8
 . والفاكهة للخضر اإلنزيمي البني التلون  إزالة طرق  -9

 .الطهي في واستخدامه للنشا المختلفة الصور -10
 .المستحلبات – الغرويات -11
 .الجالتين -الغروي  المعلق-12
 الموجبببببببودة الصببببببببغات علبببببببي والقلويبببببببات األحمببببببباض تبببببببأثير-13

 . باألغدية
 .الفساد من األطعمة حفظ طرق  -14

لمببا تببم تدريسببه مببن المحتببوي األساسببي  % -
 للمقرر

 100% 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس بمحتبببببوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

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

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

 نظري                  شفوي          طريقة تقويم الطالب -
 أعمال فصلية             عملي      

 -لتدريس :اإلمكانات المتاحة ل -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -ظيمية:قيود إدارية وتن -4



 %78.36   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 توفير مراجع حديثة تتناسب  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -2
تبببببوفير منتبببببدبين مبببببدرعين علبببببي الجانبببببب التطبيقبببببي  -3

 للمقرر 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 ( وجدت
 ال يوجد

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 توفير بعض المراجع-1

)مبا هبي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 توفير معامل مجهزة باألودوات واألجهزة الالزمة  -1
تبببببوفير منتبببببدبين مبببببدرعين علبببببي الجانبببببب التطبيقبببببي  -2

 للمقرر
 -ر للعام القادم :خطة التطوير للمقر  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين إمكانيات 

 التدريس 
 

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

زيادة عدد المعيدين المعينين 
التغذية وعلوم في تخصص 

 األطعمة

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

مختصين في التغذية  انتداب 
تدريس ل وعلوم األطعمة

علي قدر  الجانب التطبيقي
 عالي من الكفاءة العلمية

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

 

المتاحة المعامل زيادة عدد 
  الجانب التطبيقي. تدريسل

باإلضافة إلي أماكن وضع 
  المواد الغذائية

في الخطة المستقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 أ.د/سعيد مناعاسم منسق المادة :  
 2020/ 12/     6التوقيع :                                            التاريخ :  

 

 
 



 
 
 
 

 
 

1 

 

 
 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

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

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 
 2علوم أطعمة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2+ ) ( نظري 2)  تمدةعدد الوحدات / الساعات المع 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 317 ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -
 312 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %      عدد                %       عدد           نتيجة االمتحان  -

 راسب    97.16   308 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     0.94     ازممت 
 مقبول                    جيد 

 -تدريس المقرر : – 2

√ 

9 

31.8

6 

31.8

6 

49.52 

2.84 

15.0

6 



 
 
 
 

 
 

2 

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

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

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

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

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

تركيبهووا والتغيوورات التووي تطوورأ عليهووا بعوود م لحووو ال تووابع -4
 الذبح وأنواع المقاطع ومدى تأثير الطهي عليها.

 وصلصة باألسباجتي اللحم كرات تطبيقي صنفالتطبيقي: 
 .الطماطم

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

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

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

 )تجميدها وانكماشها(. 
تبريووودها  األسوووماك وتقسووويما ومصوووادرها وكيفيوووةتوووابع  -7

 هيها وحفظها.وطرق ط
 (.الفرن  في)  الدوقة ببطاطس سمك تطبيقي صنفالتطبيقي: 
 البووويت وتركيبوووه وهضووومه وتخزينوووه وأهوووم اسوووتعماالته -8

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

التطبيقيوووووة )بووووويت مسووووولوق بالمايونيزربوووووان كيوووووكر الكسوووووتردة 
  الكريم كراميل(.بأنواعهار 
 – الغذائيووووة قيمتهووووا – تركيبووووة)  ومنتجاتهووووا األلبووووان -9

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

 .ومنتجاتها األلبان
لأللبوان ومنتجاتهوا  خواص الطبيعية والكيميائيوةال -10

 وطرق حفظها.
طوورق الحفووم المختلفووة  تووأثير علووي يقوواتوتطب تجوواربالتطبيقووي: 

 علي جودة األلبان ومنتجاتها.
العجووووووووائن والمخبوووووووووزات وأنواعهووووووووا والطوووووووورق  -11

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

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

تجارب وتطبيقات علي تأثير نوع الموادة الدهنيوة علوي لتطبيقي: ا
نوعية الفطير )زبدر مرجرينر سمن صناعي(ر وتجارب وتطبيقات 
علوووي توووأثير كميوووة الووودهن علوووي نو،يوووة الفطيووور )أقووولر ضوووابطةر 

 أكثر(.
كميوة المواع علوي نوعيوة  توأثير عليوتطبيقات  تجاربالتطبيقي: 
أثير اختال  طريقة العمل علي (ر و تأكثر ةربطضا أقلر)الفطير 

 نوعية الفطير )فركر فرد وطي(.
مة فوي عملوه ودور الكيك )أنواعوهر الموواد المسوتخد -13

 (.كال منهم علي حدى
تجوووارب وتطبيقوووات علوووي توووأثير نووووع وكميوووة الموووادة التطبيقوووي: 

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

 وكمية السائل علي نوعية الكيك الدسم.
المواد الرافعة )أنواعها ودورها الحيوو  فوي عمليوة  -14

  الرفع(.
تجووارب وتطبيقووات علووي الخميوورة البيوورة لمعرفووة تووأثير التطبيقووي: 

 العوامل المختلفة علي نمو وتكاثر الخميرة.
ودر علي مقدار البيكنج ب تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 
 لكعك الدسم.نوعية ا

لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  % -
 للمقرر

100% 

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

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

 شفوي            نظري              طريقة تقويم الطالب -
 عملي          أعمال فصلية     

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

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

  

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

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

لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي 
 للطالب بالقسم.

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

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

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

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

 النظري  
لتخزين أعمال الطالب ر مكان مناسب فيتو -5

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

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطووير فوي  -8
 العام السابم

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

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

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

تدريب كافي بالكلية  عضاء ييئة التدريس 

√ 
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 على وضع بنوك ا سئلة
 ين المعينين في تخصصزيادة عدد المعيد -2

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

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

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

  الطالب كل عام
 معامل لتدريس الجانب التطبيقي توفير  -4

 -ر للعام القادم :وير للمقر ة التطخط -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
المختلفة  الب على ا نماطالط

 للتقويم.

عضو ييئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تغذية وعلوم ا طعمة 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

الجانب انتداب من يقوم بتدريس 
 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات وا ماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

معامل لتدريس الجانب توفير 
 التطبيقي

دة المكان وعماإدارة شئون  قبل تدريس المقرر
 لكليةا
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                        د الرباج أ.د/سعيد مناع      بدوى رصاص على .دأ.اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                          

 2018/   6/  24التاريخ :     
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 (16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
2018-2019 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 يةكلية / معهد :التربية النوع
 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 
 2علوم أطعمة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم يار لجنة االمتحاناتمتبع الختالنظام ال 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 348 المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -
          %      عدد                %       عدد           نتيجة االمتحان  -

 راسب    96.84    337 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     4.24     ازممت 
 مقبول              جيد       

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

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

√ 

11 

34.8

4 

31.8

6 

39.09 

0.57 

17.5
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 الحبوووب هضوومها الغذائيووة القيمووة – تركيبهووا) الحبوووب -2
 .(طهيها – االستهالك الشائعة

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

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

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

لتووي تطوورأ عليهووا بعوود تركيبهووا والتغيوورات ام اللحووو  تووابع -4
 ر الطهي عليها.الذبح وأنواع المقاطع ومدى تأثي

 وصلصة باألسباجتي اللحم كرات تطبيقي صنفالتطبيقي: 
 .الطماطم

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

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

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

 )تجميدها وانكماشها(. 
األسوووماك وتقسووويما ومصوووادرها وكيفيوووة تبريووودها توووابع  -7

 وطرق طهيها وحفظها.
 (.الفرن  في)  الدوقة ببطاطس سمك تطبيقي فنصالتطبيقي: 
 ركيبوووه وهضووومه وتخزينوووه وأهوووم اسوووتعماالتهالبووويت وت -8

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

التطبيقيوووووة )بووووويت مسووووولوق بالمايونيزربوووووان كيوووووكر الكسوووووتردة 
 بأنواعهار الكريم كراميل(. 

 – الغذائيووووة قيمتهووووا – بووووةكيتر )  ومنتجاتهووووا األلبووووان -9
 .(الطهي تأثير – ةالمختلف منتجاته – أنواعه

عمليوات الطهوي علوي  توأثير توضوح وتطبيقوات تجاربالتطبيقي: 
 .ومنتجاتها األلبان

لأللبوان ومنتجاتهوا  خواص الطبيعية والكيميائيوةال -10
 وطرق حفظها.

طوورق الحفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 
 ودة األلبان ومنتجاتها.علي ج
ا والطوووووووورق العجووووووووائن والمخبوووووووووزات وأنواعهوووووووو -11

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

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

در مرجرينر سمن صناعي(ر وتجارب وتطبيقات نوعية الفطير )زب
علوووي توووأثير كميوووة الووودهن علوووي نو،يوووة الفطيووور )أقووولر ضوووابطةر 

 أكثر(.
كميوة المواع علوي نوعيوة  توأثير عليوتطبيقات  تجاربالتطبيقي: 
علي (ر و تأثير اختال  طريقة العمل أكثر ضابطةر أقلر)الفطير 

 (.نوعية الفطير )فركر فرد وطي
مة فوي عملوه ودور لموواد المسوتخدالكيك )أنواعوهر ا -13

 (.كال منهم علي حدى
تجوووارب وتطبيقوووات علوووي توووأثير نووووع وكميوووة الموووادة التطبيقوووي: 

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

 الكيك الدسم.وكمية السائل علي نوعية 
  فوي عمليوة المواد الرافعة )أنواعها ودورها الحيوو  -14

  الرفع(.
تجووارب وتطبيقووات علووي الخميوورة البيوورة لمعرفووة تووأثير التطبيقووي: 

 العوامل المختلفة علي نمو وتكاثر الخميرة.
مقدار البيكنج بودر علي  تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 

 نوعية الكعك الدسم.
لمحتببببوي ا ساسببببي تدريسبببب  مببببن المببببا تببببم  % -

 للمقرر
100% 

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

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

 معارض فنية  عمال الطالب
 شفوي            نظري              طريقة تقويم الطالب -

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

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

 

√ 

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

لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي 
 للطالب بالقسم.

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

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

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

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

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 معارض الكلية والجامعةالستخدامها في 
)إن ين مالحظووووات المووووراجعين الخووووارجي -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطووير فوي  -8
 العام السابم

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

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

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

بالكلية  عضاء ييئة التدريس على وضع بنوك 
 ا سئلة
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تغذية  ين المعينين في تخصصزيادة عدد المعيد-2
وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم .وعلوم ا طعمة

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

 كل عام
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس 3

بسبب محدودية ا ماكن وزيادة أعداد الطالب النظري 
  كل عام

 توفير معامل بدرجة كافية لتدريس الجانب التطبيقي-4
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 ول عن التنفيذالمسئ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب على ا نماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو ييئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تغذية وعلوم ا طعمة 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات وا ماكن  حسين المرافق ت
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

شئون المكان وعمادة إدارة  قبل تدريس المقرر
 الكلية

 2019/10/9تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: التوقيع :   بدوى رصاص لىع .دأ.اسم منسق المادة : 
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 (16 نموذج رقم )                                               
 تقرير مقرر دراسي

2019-2020 
 امعة / أكاديمية : المنوفيةج

 كلية / معهد :التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 
 2علوم أطعمة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2+ ) ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم ار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختي 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 269 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 268 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %      عدد                %       عدد           نتيجة االمتحان  -

 غائب    98.50   308 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

  
 

√ 

1 1.5 
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 -تدريس المقرر : – 2
عووووووداده وخواصووووووها تركيبهووووووا)  البقووووووول -15 الموضوعات التي تم تدريسها -  اوا 

 (وخالفة وطهيها
النقع في طهي البقوليات  تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 

  وقيمتها الغذائية. 
 هضومها الغذائية القيمة – تركيبها) الحبوب -16

 .(هيهاط – االستهالك الشائعة الحبوب
 حبوبال طهي في النقع تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 
   .الغذائية وقيمتها

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

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

تركيبهوووا والتغيوورات التوووي تطووورأ م لحوووو ال تووابع -18
يها بعد الوذبح وأنوواع المقواطع ومودى توأثير الطهوي عل

 عليها.
 وصلصة باألسباجتي اللحم كرات تطبيقي صنفيقي: التطب

 .الطماطم

هووا الغذائيووة وطوورق تخزينهووا الوودواجن وقيمت -19
  .وحفظها

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

 الدجاج.
 الطهووووووي طوووووورق  – أقسووووووامها)  األسووووووماك -20

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

 )تجميدها وانكماشها(. 
األسووماك وتقسوويما ومصووادرها وكيفيووة تووابع  -21

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

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

التطبيقيوووووة )بووووويت مسووووولوق بالمايونيزربوووووان كيوووووكر الكسوووووتردة 
  بأنواعهار الكريم كراميل(.

 هوووووواقيمت – تركيبووووووة)  ومنتجاتهووووووا األلبووووووان -23
 توووووأثير – المختلفوووووة منتجاتوووووه – أنواعوووووه – الغذائيوووووة
 .(الطهي

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

لأللبوان ومنتجاتهوا  خواص الطبيعية والكيميائيوةال -24
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 وطرق حفظها.
طوورق الحفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 

 ومنتجاتها. علي جودة األلبان
العجووووووووائن والمخبوووووووووزات وأنواعهووووووووا والطوووووووورق  -25

 .الغذائية ي اإلعداد وقيمتهاالمستخدمة ف
طوورق الخفووم المختلفووة  تووأثير علووي وتطبيقووات تجوواربالتطبيقووي: 

 علي نوعية الكيك االسفنجي.
الفطائر )أنواعهار المكونات المسوتخدمة فوي عمول  -26

 الفطائر(.
وع الموادة الدهنيوة علوي تجارب وتطبيقات علي تأثير نلتطبيقي: ا

(ر وتجارب وتطبيقات نوعية الفطير )زبدر مرجرينر سمن صناعي
علوووي توووأثير كميوووة الووودهن علوووي نو،يوووة الفطيووور )أقووولر ضوووابطةر 

 أكثر(.
كميوة المواع علوي نوعيوة  توأثير عليوتطبيقات  تجاربالتطبيقي: 
أثير اختال  طريقة العمل علي (ر و تأكثر ضابطةر أقلر)الفطير 
 لفطير )فركر فرد وطي(.نوعية ا
ملوه ودور مة فوي عالكيك )أنواعوهر الموواد المسوتخد -27

 (.كال منهم علي حدى
تجوووارب وتطبيقوووات علوووي توووأثير نووووع وكميوووة الموووادة التطبيقوووي: 

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

 .وكمية السائل علي نوعية الكيك الدسم
المواد الرافعة )أنواعها ودورها الحيوو  فوي عمليوة  -28

  الرفع(.
تجووارب وتطبيقووات علووي الخميوورة البيوورة لمعرفووة تووأثير التطبيقووي: 

 العوامل المختلفة علي نمو وتكاثر الخميرة.
مقدار البيكنج بودر علي  تأثير علي وتطبيقات تجاربالتطبيقي: 
 لكعك الدسم.نوعية ا

لمحتببببوي ا ساسببببي لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن ا % -
 للمقرر

100% 

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

اسلوب البيان العملي .-  
وب العصف الذينى.اسل-  
استراتيجية حل المشكالت .-  
ات .عليم القائم علي المشروعاستراتيجية الت-  

√ 
√ 
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استراتيجية التعليم التعاوني . -  
م الي نهاية  الفصل الدراسي 15/3/2020من 

كات الثاني استخدام المنصات االلكترونية وشب
-Google class roomالتواصل االجتماعي )

Whats App  )  
 

             نظري      ة تقويم الطالبطريق -
المنصبببببببات االلكترونيبببببببة  اسبببببببتخدامأعمبببببببال فصبببببببلية 

 Google classوشببكات التواصبل االجتمباعي )
room-Whats App ) 

 عملي              
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
ر يببببغ متببببوافرة بدرجبببة محببببدودة     المعرفببببةبنبببك متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة
 متببوافرة بدرجببة محببدودة        بنببك المعرفببة       متببوافرة  الوسائل المعينة-

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

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

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

لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي 
 للطالب بالقسم.

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

ك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على إعداد بن-2

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 
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 ا نماط المختلفة للتقويم.
تغذية زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3

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

 النظري  
لتخزين أعمال الطالب توفير مكان مناسب -5

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

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطووير فوي  -8
 العام السابم

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

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

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

تدريب كافي بالكلية  عضاء ييئة التدريس 
 على وضع بنوك ا سئلة

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

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

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

  الطالب كل عام
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 معامل لتدريس الجانب التطبيقي توفير  -10
 -ر للعام القادم :خطة التطوير للمقر  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير التطوير  مجاالت
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
المختلفة  الطالب على ا نماط

 للتقويم.

عضو ييئة التدريس القائم  ريس المقررقبل تد
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تغذية وعلوم ا طعمة 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

لعلمي ووكالة الكلية القسم ا قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات وا ماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

معامل لتدريس الجانب توفير 
 التطبيقي

إدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 لكليةا

                        أ.د/سعيد مناعاسم منسق المادة : 
 2020/ 12/     6التاريخ :                                  التوقيع :            
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

 تقرير مقرر دراسي
0262/     0261للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -2

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -3

( ػًهٙ /( َظش٘ + )  2)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -4  

  خ االيزسبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُ -5

(  يزٕافش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6 )    

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -1

 525 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا  -

 االيزسبٌ

511 

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

%            )             %          ػذد 77,77ػذد      

 ( َبخر        )      ( ساعت511

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    25.55يًزبص  

 %  25.55خٛذ خذا 

 % 5( يًزبص 41    

 % 12,15( خٛذ خذا   147)     

 % 77,37(خٛذ    305)    

 % 54,35( يمجٕل   315)

 :رذسٚظ انًمشس -2

      انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

  %100 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -
نًسزٕٖ % نًب رى رذسٚغّ يٍ ا -

 األعبعٙ انًمشس

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 



  

 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 2 - 

 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ  -

 نًٕضٕػبد انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

 (يسبضشاد َظشٚخ )  (رذسٚت ػًهٙ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   دساعخ زبنخ )    ( )    

األػًبل انفصهٛخ )رزكش( ،   ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ 

 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 خ انزذسٚظ :اإليكبَبد انًزبز -3

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %  %33,75         َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ  .1 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -6

 انزذٚظ

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -7

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -5

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انغبثك

أَشطخ يزُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ  رمذٚى .1

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -7

 )يب ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  شس لجم رذسٚظ انًم

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

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

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

0262/     0262للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -5

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -7

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -10

ػًهٙ( َظش٘ + ) / (  2)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -12

(  يزٕافش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13 )   

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -11

 1033 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا  -

 االيزسبٌ

1033 

 بٌَزٛدخ االيزس -

 

( 773%          ػذد       %            )   77,77ػذد      

 ( ساعت   45َبخر        )   

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %   57يًزبص)

 (     %  171خٛذ خذا )   

 % 77,37(خٛذ    266)    

 % 54,35( يمجٕل  457)

 رذسٚظ انًمشس: -12

 د انزٙ رى رذسٚغٓب        انًٕضٕػب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

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

 ألعبعٙ انًمشسا

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ  -

 نًٕضٕػبد انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

 (يسبضشاد َظشٚخ )  (رذسٚت ػًهٙ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   خ زبنخ )  دساع  )     (

األػًبل انفصهٛخ )رزكش( ،   ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ 
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 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 ظ :اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚ -13

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

 %  %33,75         َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -15

ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ  .2 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -16

 انزذٚظ

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -17

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -15

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انغبثك

زُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ رمذٚى أَشطخ ي .2

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -17

 )يب ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ششاء انكزت  ندُخ لجم رذسٚظ انًمشس 

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

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

 أيبَٗ ػجذ انًمصٕد  سئٛظ يدهظ انمغى : أ.د /

 



  

 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 5 - 

 

 تقرير مقرر دراسى 
0219/     0218لمعام األكاديمي     

  
 قسم العموم التربوية والنفسية 

معمومات اساسية -أ   

 مبادئ التدريس   اسم المقرر ورمزه الكودى -11
 المناهج وطرق التدريس التخصص -11
 الفرقة الثانية   الفرقة / المستوى -11
( نظري + ) / ( عممي 0)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -02 )   
 0 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -01

معمومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -12
 2301 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 2301 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 
%          عدد       %            )       71,71عدد      

 ( راسب  12( ناجح        )    2321
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
 ممتاز                    %   

   جيد جدا                 %
 ( ممتاز  03%) 

 ( جيد جدا       232%) 

 (جيد       041%)

 ( مقبول      % 413)
 تدريس المقرر: -11

 الموضوعات التي تم تدريسيا        

 عدد الساعات  الموضوع

 1 المفاىيم الرئيسية فى التدريس    
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 8 المعمم ومينة التعميم  

 4 إدارة الفصل  

 4 طرق التدريس 

 1 عداد الدروس   التخطيط وا  

 4 التقويم وأدواتو 

  %233 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوى  -

 األساسي المقرر
233%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 
 (محاضرات نظرية )  (تدريب عممي  ) أساليب التعميم والتعمم -

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة )    )     (
األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن التدريس 

 المداخل المتعددة لمتدريس  . –واألدوار المتعددة لممعمم  
 %      )      ( شفوي83نظري  (   ) طريقة تقويم الطالب -

(    )  13أعمال فصمية %     
 عممي (       )

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -10

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

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

 %  %00,73         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -13
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 عمل نماذج لمجموعات تدريسية لمتدريب عمى التدريس .0 مقترحات تحسين المقرر -11

 
ات المراجعين الخارجيين مالحظ -11

 )إن وجدت(
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة  .0
 لمطالب  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -17
 ىي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -03
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  رتوصيف التطوي مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 لممكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة لممقرر  إمكانيات التدريس 
لتدريب الطالب عمى 

 األنماط المختمفة لمتقويم  

المحاضرون المساىمون فى  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 د / نوال شرف               &                 د / صباح عبدالحكم أستاذ المادة : 
 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مقرر دراسى 
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0202/     0219لمعام األكاديمي     
  

 قسم العموم التربوية والنفسية 
معمومات اساسية -أ   

 مبادئ التدريس   كودىاسم المقرر ورمزه ال -00
 المناهج وطرق التدريس التخصص -02
 الفرقة الثانية   الفرقة / المستوى -02
( نظري + ) / ( عممي 0)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -01  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -01
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -01 )   
 0 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -08

معمومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -02
 2023 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 2181 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 
 %           43,77    بنسبة ( ناجح  2117)      عدد  
 % 34,33بنسبة    ( راسب  1)     عدد 

بقا النسبة المئوية % لمناجحين ط -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 %               _ممتاز        
 %    7,24   بنسبة( جيد جدا  271)

 %  1,11 بنسبة (جيد     033)

 %  11,30   بنسبة ( مقبول   183)
 تدريس المقرر: -01

 الموضوعات التي تم تدريسيا        

 عدد الساعات  الموضوع

 1   المفاىيم الرئيسية فى التدريس  

 8 المعمم ومينة التعميم  

 4 إدارة الفصل  

 4 طرق التدريس 

عداد الدروس     1 التخطيط وا 



  

 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 4 التقويم وأدواتو 

  %233 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوى  -

 األساسي المقرر
233%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 
 (محاضرات نظرية )  (تدريب عممي  ) أساليب التعميم والتعمم -

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة )    )     (
األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن التدريس 

 المداخل المتعددة لمتدريس  . –دوار المتعددة لممعمم  واأل
 %      )      ( شفوي83نظري  (   ) طريقة تقويم الطالب -

(    )  13أعمال فصمية %     
 عممي (       )

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -00

ر ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غي  )     ( متوافرة )    المراجع العممية  -
   متوافرة

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -04

 %  %00,73         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -03

العمل عمى زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ  - مقترحات تحسين المقرر -01
 المقرر .

 إضافة تطبيقات جديدة وأنشطة .  -

 

 



  

 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -01
 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -08
 في العام السابق

 تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة .4
 لمطالب  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -07
 ىي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -43
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 لممكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

 أنشطة متنوعة إعداد  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب الطالب 

لزيادة المشاركة   عمييا 
 والتفاعل مع الطالب . 

المحاضرون المساىمون فى  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

  صالح عالم &                 د /                إسالم عبد الحميد د / أستاذ المادة : 
  حمدى عمار إيمان رئيس مجمس القسم : أ.د / 

 
 



 
 2016/2017 تقرير مقرر دراسي

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ميكروبيولوجي االغذية  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة  ينأستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 157 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %81.5بنسبة  133عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب % 14.72بنسبة  24عدد

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

  6.7جيد جدا            1.22ممتاز       

 56.44مقبول            17.17جيد        

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة وتعريف علم الميكروبيولوجي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اشكال وتركيب الخلية الميكروبية  -2

 نمو وتكاثر الميكروبات-3

 منحني النمو ومراحله وأهميته االقتصادية  -4

 العوامل الفيزيائية المؤثرة علي النمو -5

 العوامل الكيميائية المؤثرة علي النمو -6

 االنزيمات البكتيرية  -7

 1روباتتقسيم الميك -8

 2تقسيم الميكروبات -9

 التنفس في البكتريا-10

 التغذية في البكتريا-11

 الفطريات وعالقتها باألغذية -12

 امثلة لبعض انواع الميكروبات في األغذية -13

 االمراض الغذائية -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 -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية√

 ية )تذكر( :       األعمال الفصل

 

√ 

√ 



 
 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      الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة  √متوافرة      المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %77.82           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -2

 المختلفة للتقويم.

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -3

 األدعمة

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -5

 ال ينطبق )إن وجدت (جيين مالحظات المراجعين الخار -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 األنماد  -1

للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية المختلفة 

 ألعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك األسةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -2

أدعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

تعيين معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في 

 ة بالتبادل كل عامالتغذية والمالبس واإلدار

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -3

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير معمل ميكروبيولوجي مجهز بجميع األجهزة  -4

واألدوات االزمة لتدريس المقرر بشكل فعال يسمح للطالب 

لالزمة بالتدريب علي الجزء التطبيقي من عمل البيةات ا

 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

العليا ولجنة وكالة الدراسات 

 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 

الخطة  مع بداية

 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

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 يةالكل

 اسم منسق المادة :أ.د/ يحي عبدالمنعم  أ.د/ علي رصاص

 2018/  1/   28التوقيع :                                            التاريخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي

2017/2018 

 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ميكروبيولوجي االغذية  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للمادة ين أستاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 312 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب   89.27     283ناجح   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا      0.6ممتاز         

 جيد                    مقبول 

 -المقرر : تدريس – 2

 مقدمة وتعريف علم الميكروبيولوجي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اشكال وتركيب الخلية الميكروبية  -2

 نمو وتكاثر الميكروبات-3

 منحني النمو ومراحله وأهميته االقتصادية  -4

 العوامل الفيزيائية المؤثرة علي النمو -5

 العوامل الكيميائية المؤثرة علي النمو -6

 االنزيمات البكتيرية  -7

 1تقسيم الميكروبات -8

 2تقسيم الميكروبات -9

 التنفس في البكتريا-10

 التغذية في البكتريا-11

 الفطريات وعالقتها باألغذية -12

 امثلة لبعض انواع الميكروبات في األغذية -13

 االمراض الغذائية -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 -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية√

√ 

√ 

34 

 8.2 75.7 

10.73 

4.7 



 
 لفصلية )تذكر( :       األعمال ا

 

 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      الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة  √متوافرة      المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %87.26           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -7

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -8

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -9

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -10

الب الستخدامها في توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الط -11

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -3

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

 األسباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -5

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك األسةلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم  -6

أدعمة .وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بها 

معيد واحد كل عام على أن يكون تخصص المعيد في تعيين 

 التغذية والمالبس واإلدارة بالتبادل كل عام

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري  -7

 بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام 

توفير معمل ميكروبيولوجي مجهز بجميع األجهزة  -8

المقرر بشكل فعال يسمح للطالب واألدوات االزمة لتدريس 

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

شةون بالتدريس ووكالة الكلية ل

 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

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة : أ.د/ يحي عبالمنعم أ.د/ علي رصاص

 2018/   6/   24التوقيع :                                            التاريخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 تقرير مقرر دراسي

2018/2019 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ميكروبيولوجي االغذية  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية 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

 للمادة  ينأستاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 353 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 راسب   93.48     330ناجح   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا      1.69ممتاز        

 جيد                    مقبول 

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة وتعريف علم الميكروبيولوجي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اشكال وتركيب الخلية الميكروبية  -2

 نمو وتكاثر الميكروبات-3

 منحني النمو ومراحله وأهميته االقتصادية  -4

 المؤثرة علي النمو العوامل الفيزيائية -5

 العوامل الكيميائية المؤثرة علي النمو -6

 االنزيمات البكتيرية  -7

 1تقسيم الميكروبات -8

 2تقسيم الميكروبات -9

 التنفس في البكتريا-10

 التغذية في البكتريا-11

 الفطريات وعالقتها باألغذية -12

 امثلة لبعض انواع الميكروبات في األغذية -13

 الغذائيةاالمراض  -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 -

√ 

√ 

23 

12.7

4 

74.2 

6.51 

4.24 



 
 دراسة حالة          أنشطة فصلية√

 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      الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة  √متوافرة      المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 91.05%  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -12 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -13

 المختلفة للتقويم.

 زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة المنزل. -14

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -15

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -16

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -17

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -5

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -6

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

 األسباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -9

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك األسةلة

المعينين في تخصص تغذية وعلوم زيادة عدد المعيدين  -10

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 النظري  -11

 الطالب كل عام بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد 

توفير معمل ميكروبيولوجي مجهز بجميع األجهزة  -12

واألدوات 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 

وكالة الدراسات العليا ولجنة مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة تحسين إمكانيات 



 
 التدريس 

   

 شراء الكتب بالقسم الدراسي

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  المقررقبل تدريس 

 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

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 اسم منسق المادة : أ.د/ يحي عبالمنعم أ.د/ علي رصاص

 9/10/2019تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: التوقيع :                           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي

2019/2020 

 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 

 ميكروبيولوجي االغذية  اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 متوفر                 غير متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أستاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 275 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 272 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح  %94.49بنسبة  257عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب %6.54بنسبة  18عدد

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

    %1.102بنسبة  3عددممتاز       

 %10.66بنسبة  29عددجيد جدا       

 %43.01بنسبة  117عدد جيد        

 %39.705بنسبة 108عددمقبول            

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة وتعريف علم الميكروبيولوجي -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اشكال وتركيب الخلية الميكروبية  -2

 نمو وتكاثر الميكروبات-3

 منحني النمو ومراحله وأهميته االقتصادية  -4

 العوامل الفيزيائية المؤثرة علي النمو -5

 العوامل الكيميائية المؤثرة علي النمو -6

 االنزيمات البكتيرية  -7

 1تقسيم الميكروبات -8

 2تقسيم الميكروبات -9

 التنفس في البكتريا-10

 التغذية في البكتريا-11

 باألغذيةالفطريات وعالقتها  -12

 امثلة لبعض انواع الميكروبات في األغذية -13

 االمراض الغذائية -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 -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية√

√ 

√ 



 
 األعمال الفصلية )تذكر( :       

 

 شفوي √نظري                       √ دريقة تقويم الطالب -

 عملي   √أعمال فصلية            

 -المتاحة للتدريس :اإلمكانات  -3

 متوافرة بدرجةمحدودة             غير متوافرة  √متوافرة      المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة  √متوافرة      الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة             غير متوافرة  √متوافرة      المستلزمات والخامات -

 ال يوجد. -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -18 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -19

 المختلفة للتقويم.

عدد المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم زيادة  -20

 األدعمة

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -21

 زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس النظري   -22

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 حديثة للمكتبة .شراء مراجع  -7

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -8

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

 األسباب (

إعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماد  -13

المختلفة للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية 

 ألعضاء هيةة التدريس على وضع بنوك األسةلة

المعيدين المعينين في تخصص تغذية وعلوم زيادة عدد  -14

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 النظري  -15

 دة أعداد الطالب كل عام بسبب محدودية األماكن وزيا

توفير معمل ميكروبيولوجي مجهز بجميع األجهزة  -16

واألدوات 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

عضو هيةة التدريس القائم  قبل تدريس المقررإعداد بنك أسةلة للمقرر لتدريب 



 
بالتدريس ووكالة الكلية لشةون  للتقويم.الطالب على األنماد المختلفة 

 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 

فعال يسمح لتدريس المقرر بشكل 

للطالب بالتدريب علي الجزء 

التطبيقي من عمل البيةات الالزمة 

لنمو الميكروبات ودرق عزلها 

 وعمل الصبغات بأنواعها

إدارة شةون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر

 الكلية

 أ.د/ علي رصاص اسم منسق المادة :

  12/2020/    6التاريخ :   التوقيع :                                            
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 تقرير مقرر دراسي

2016-2017 

 : االقتصاد المنزلى قسم

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية انسان  اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة /  3

 ) (عملي  -( نظري 2وحدة : ) )14) عدد الوحدات /  4

       النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 دكتور المادة للتدريس النظرى . - عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 157 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب     -الناجح %     63.12 نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا% –ممتاز%

 مقبول                  % -جيد -%

 -تدريس المقرر : – 2

 أهميه علم التغذية وعالقتها بالصحة. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 دورالرقابة على األغذية  -سالمة الغذاء وجودته -2

 سوء التغذية وأسبابها والوقاية منها.

 الدهون(. -البروتينات -مكونات الغذاء ) الكربوهيدرات -3

 العناصر المعدنية(. –مكونات الغذاء) الفيتامينات -4

 التمثيل الغذائى. -االمتصاص -الهضم



 

 
 

2 

 الطاقة الغذائية وطرق قياسها.-5

 التمثيل الغذائى.  -االمتصاص -الهضم -6

 فوائدها.  –مفهومها  -االتغذية المثلى-7

النظام الغذائى األمثل إلنقاص الوزن و أغذية الحب -8

 والسعادة  والخصوبة والحمل.

 التغذية المثالية ألطفال المدارس.-9

 أغذية االمتحانات واأليام الصعبة.  -10

 التغذية المجتمعية .-11

 رة العوز التغذوى ودور اختصاصى التغذية .دائ-12

 إعداد برامج تغذوية للمجتمع.-13

 تشخيص المجتمع والجهات التى تقدم خدمات.  -14

 تم تدريسه %100                    لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

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

 أنشطة فصلية)√( )( دراسة حالة              

 عصف ذهنى√ 

   -:  األعمال الفصلية )تذكر(

 عصف ذهنى√ 

 مناقشات√

 نظري             )( شفوي)√(  طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية     )( عملي)√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجة محدودة  ) ( غير متوافرة)√ ( ) ( متوافرة  المراجع العلمية -
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 بدرجة محدودة  ) ( غير متوافرةمتوافرة )√( )( متوافرة  الوسائل المعينة-

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

 -                          -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %81.17  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 باللغة االجنبيةتدريس جزء بسيط من المنهج  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 شراء مراجع حديثة للمكتبة . -2

زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -3

 النظري .  

                      )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 التعلم الذاتى للطالب -1

 الطالب فى تدريس جزء من المقررمشاركة  -2

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

) 

تدريس جزء بسيط من المنهج باللغة االجنبية لعدم  -1

 تواجدها باالئحه

 عدم شراء كتب بالقدر الكافى لقلة الموارد المادية . -2

عدم زيادة االماكن لتدريس النظرى لمحدودية المكان  -3

 ب الجدد.وكثرة عدد الطال

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 كثرة االطالع- عمل مشروع بحثى-

عمل مسح خارجى  -

 للمجتمع المحيط

استمارات وصفيه  -

 بالحالة الغذائية لالفراد

ادارة  -دكتور المادة سنة دراسية

 الطالب -الكلية 

 

 أ.م.د/ منى ابراهيم محمدعلى         مدير مجلس القسم :ا.د/ سعيد مناع                         اسم منسق المادة :

   2018/  1/  28    التاريخ :                                             التوقيع :
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 تقرير مقرر دراسي

2017-2018 

 

 االقتصاد المنزلى / قسم

 -معلومات أساسية : –أ 

  نتغذية انسا اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة /  3

 (عملي-( نظري)2)-(وحدة14) عدد الوحدات /  4

       النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 دكتور المادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 315 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

       %96.32   -ناجح        ال نتيجة االمتحان  -

 (  عدد الراسب       3) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا%46,37( ممتاز   ) 8,83%)

 ( مقبول%10,41(جيد      )33,44%)

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 

 

 أهميه علم التغذية وعالقتها بالصحة. -1

 دورالرقابة على األغذية  -سالمة الغذاء وجودته -2

 سوء التغذية وأسبابها والوقاية منها.

 الدهون(. -البروتينات -مكونات الغذاء ) الكربوهيدرات -3
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 العناصر المعدنية(. –مكونات الغذاء) الفيتامينات -4

 التمثيل الغذائى. -االمتصاص -الهضم

 الطاقة الغذائية وطرق قياسها.-5

 التمثيل الغذائى.  -االمتصاص -الهضم -6

 فوائدها.  –مفهومها  -االتغذية المثلى-7

النظام الغذائى األمثل إلنقاص الوزن و أغذية الحب والسعادة  -8

 والخصوبة والحمل.

 التغذية المثالية ألطفال المدارس.-9

 أغذية االمتحانات واأليام الصعبة.  -10

 التغذية المجتمعية .-11

 رة العوز التغذوى ودور اختصاصى التغذية .دائ-12

 إعداد برامج تغذوية للمجتمع.-13

تشخيص المجتمع والجهات التى تقدم خدمات.  مباشرة -14

 وغير مباشرة لتغذية المجتمع.

 تم تدريسه %100             لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

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

 أنشطة فصلية)√( ( دراسة حالة               )

 األعمال الفصلية )تذكر( : 

 مناقشات √

 دراسة بحثية √

 أسئلة √ 
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 طريقة تقويم الطالب -

 

 نظري                 )( شفوي)√( 

 أعمال فصلية         )( عملي)√( 

 متوافرة بدرجة محدودة    )  ( غير متوافرة)√ ( )( متوافرة     -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3 

 العلميةالمراجع  -

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

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

 _                                           -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %85.16 -للمقرر:نتيجة تقويم الطالب  -5

 تدريس جزء بسيط من المنهج باللغة االجنبية  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عمل أنشطة بحثية تخدم المجتمع -

 زيادة اعداد الكتب  العلمية بالمكتبة  -

 زيادة أماكن التدريس -

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 السابق

االنشطة البحثية التى تربط المادة العلمية بالمجتمع  -

 المحيط

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

) 

تدريس جزء بسيط من المنهج باللغة االجنبية نظرا  -

 لعدم وجود التدريس باللغه االنجليزية باالئحة

 المواردعدم زيادة الكتب العلمية لقلة  -

 عدم زيادة االماكن لزيادة االعداد المقبوله من الطالب -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تدريس جزء  -

بسيط من 

المنهج باللغة 

 االجنبية

 كثرة االطالع 

 

 فصل دراسى 

 

 القسم -دكتور المادة  - 
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ندوات توعويه  -

الظهار مدى 

اهمية التغذية 

السليمه واثرها 

 على الفرد

 

 

لزيادة الوعى الغذائى 

 لدى الطالب 

 

 الفصل الدراسى

أعضاء التدريس 

-القسم-المتخصصين

 ادارة الكلية

 

 

                            :ا.د/سعيد مناعرئيس مجلس القسم : أ.م.د/ منى ابراهيم محمدعلى     اسم منسق المادة

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

2018-2019 

 : االقتصاد المنزلى قسم

 -معلومات أساسية : –أ 

 تغذية انسان  اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة /  3

 ) (عملي  -( نظري 2وحدة : ) )14) عدد الوحدات /  4

       النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 دكتور المادة للتدريس النظرى . - عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 353 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 353 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

        % 99,72  -( 352)    –عدد الناجح  نتيجة االمتحان  -

 , %         28    -(  1)    –عدد الراسب 

المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات النسبة  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا% 41,07–ممتاز43,34%

 مقبول                  %2,54 -جيد -10,19%

 -تدريس المقرر : – 2

 أهميه علم التغذية وعالقتها بالصحة. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 دورالرقابة على األغذية  -سالمة الغذاء وجودته -2

 سوء التغذية وأسبابها والوقاية منها.

 الدهون(. -البروتينات -مكونات الغذاء ) الكربوهيدرات -3

 العناصر المعدنية(. –مكونات الغذاء) الفيتامينات -4

 التمثيل الغذائى. -االمتصاص -الهضم
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 الطاقة الغذائية وطرق قياسها.-5

 التمثيل الغذائى.  -االمتصاص -الهضم -6

 فوائدها.  –مفهومها  -االتغذية المثلى-7

النظام الغذائى األمثل إلنقاص الوزن و أغذية الحب -8

 والسعادة  والخصوبة والحمل.

 التغذية المثالية ألطفال المدارس.-9

 أغذية االمتحانات واأليام الصعبة.  -10

 التغذية المجتمعية .-11

 .دائرة العوز التغذوى ودور اختصاصى التغذية -12

 إعداد برامج تغذوية للمجتمع.-13

 تشخيص المجتمع والجهات التى تقدم خدمات.  -14

 تم تدريسه %100                    لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

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

 أنشطة فصلية)√( )( دراسة حالة              

 عصف ذهنى√ 

   -األعمال الفصلية )تذكر( : 

 عصف ذهنى√ 

 مناقشات√

 نظري             )( شفوي)√(  تقويم الطالبطريقة  -

 أعمال فصلية     )( عملي)√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

 -                          -قيود إدارية وتنظيمية: -4

                                    %91.26  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ج باللغة االجنبيةتدريس جزء بسيط من المنه -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 شراء كتب بأعداد كافية وحديثة فى التخصص -2

توفير اماكن تضم اعداد الطالب المتزايدة المكانية  -3

 اعطاء المحاضرات بدرجة أفضل مما هو عليه

 توفير اماكن لحفظ الوسائل العلمية وأنشطة الطالب -4

 التدريب على التعلم الذاتى للطالب -5

                      )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 التعلم الذاتى للطالب -1

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

) 

تدريس جزء بسيط من المنهج باللغة االجنبية لعدم  -1

 تواجدها باالئحه

وفير جزء بسيط من الكتب ولكن ليس بدرجة تم ت -2

 كافيه

عدم توافر اماكن بدرجة كافية ويرجع هذا الى  -3

 استراتيجية ادارة الكلية المحدوده .

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

عمل مشروع بحثى مع -

وتطبيقه على الطالب 

 المجتمع الخارجى

 كثرة االطالع-

عمل مسح خارجى  -

 للمجتمع المحيط

استمارات وصفيه  -

 بالحالة الغذائية لالفراد

ادارة  -دكتور المادة سنة دراسية

 الطالب -الكلية 

 

 رئيس مجلس القسم :ا.د/سعيد مناع              د/ منى ابراهيم محمدأ. اسم منسق المادة :

 9/10/2019اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ:  تم

 التوقيع :                                             
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 تقرير مقرر دراسي

2019-2020 

 المنوفية : جامعة  

 كلية  : التربية النوعية

 قسم : االقتصاد المنزلى

 -معلومات أساسية : –أ 

  انسان تغذية /ورمزه الكودى اسم المقرر 1

 تغذية وعلوم االطعمة التخصص/ 2

 الثانية الفرقة /  3

 عملي( )  -نظري ( 2وحدة : ) )14) عدد الوحدات /  4

       النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 المادة  . أستاذ - عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 264 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 262 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  262  – الناجح عدد نتيجة االمتحان  -

      2    – الراسب عدد

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جدا جيد% 37.8–ممتاز41.22%

                  مقبول %5.72 – جيد-15.26%

 -تدريس المقرر : – 2

 .بالصحة وعالقتها التغذية علم أهميه -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  األغذية على دورالرقابة -وجودته الغذاء سالمة -2

 .منها والوقاية وأسبابها التغذية سوء
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 (.الدهون -البروتينات -الكربوهيدرات)  الغذاء مكونات -3

 (.المعدنية العناصر – الفيتامينات) الغذاء مكونات-4

 .الغذائى التمثيل -االمتصاص -الهضم

 .قياسها وطرق الغذائية الطاقة-5

 . الغذائى التمثيل -االمتصاص -الهضم -6

 . فوائدها – مفهومها -المثلى االتغذية-7

 الحب أغذية و الوزن إلنقاص األمثل الغذائى النظام-8

 .والحمل والخصوبة  والسعادة

 .المدارس ألطفال المثالية التغذية-9

 .الصعبة واأليام االمتحانات أغذية  -10

 . المجتمعية التغذية-11

 . التغذية اختصاصى ودور التغذوى العوز دائرة-12

 .للمجتمع تغذوية برامج إعداد-13

 .  خدمات تقدم التى والجهات المجتمع تشخيص-14

 تم تدريسه %100                    لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

> ) √(85 

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

> )√(85 

 محاضرات نظرية  )√( أساليب التعليم والتعلم -

 -واتس أب-ومناقشات أون الينمحاضرات )√(

          ويبكس     

 أنشطة فصلية)√(  

 عصف ذهنى √

   -األعمال الفصلية )تذكر( : 

 ذهنى عصف√ 

 مناقشات√

 نظري             )√(  طريقة تقويم الطالب -
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 أعمال فصلية    )√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 -                          -قيود إدارية وتنظيمية: -4

                                    %100  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء كتب أكثر تخصص وتوسع فى المجال -مقترحات تحسين المقرر : -6

                      مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 لبه.للط الذاتى التعلم -1

 . شراء كتب حديثة فى التخصص  -2

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

) 

توفير اماكن تضم اعداد الطالب المتزايدة المكانية عدم -1

يرجع ذلك الى  اعطاء المحاضرات بدرجة أفضل مما هو عليه

 ادارة الكلية.

  توفير اماكن لحفظ الوسائل العلمية وأنشطة الطالب عدم-2

 يرجع الى ادارة الكلية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 مع بحثى مشروع عمل-

 على وتطبيقه الطالب

 الخارجى المجتمع

 االطالع كثرة-

 خارجى مسح عمل -

 المحيط للمجتمع

 

القسم  – الكلية ادارة فى بداية السنة الدراسية

 العلمى

 

       صالح زينب/ د.م.أ:  البرنامج مديراسم منسق المادة : أ.د/ منى ابراهيم محمدعلى             

                                               مناع سعيد/د.ا: القسم مجلس رئيس  

    2020/ 12/    6التاريخ :                                               التوقيع : 

 



 
 م 2018  -2017 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -أساسية : معلومات –أ 

 (1تنفيذ مالبس الطفل )  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم  تحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة االم 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 317  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 312  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %91.48بنسبة               ح ناج 290عدد متحان نتيجة اال -

 

  %8.52بنسبة            اسب ر 27عدد 
النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا               22.09ممتاز           3.7         

 مقبول                  43.56جيد           22.09      

 -تدريس المقرر : – 2

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

 المختلفة .

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

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لجلباب المولود.

 

 

 الشرود العامة الواجب توافرها في مالبس االدفال . -2

االول لجلببباب المولببود  التببدريب العملببي علببى رسببم  الموديببل-

 ووضعه على الورق المماثل

 

 اقمشة مالبس االدفال و اسس اختيارها . -3

التدريب العملي على رسببم  الموديببل ال بباني لجلببباب المولببود   -

 ووضعه على الورق المماثل

لطفببل بمرحلببة المهببد و الشببرود الواجببب ص نمببو اخصببائ -4

 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

لعملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود التدريب ا-

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  6سببنوات،4ن سببم فسببتان دفلببة سبب التببدريب علببى ر -

 ووضعه على الورق المماثل

الطفولببة الوسببطى و الشببرود خصائص نمو الطفل بمرحلة    -6

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التبببدريب علبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن -

 سنوات ووضعه على الورق المماثل 6سنوات،4

الطفولببة المتبب خرة و الشببرود خصائص نمو الطفل بمرحلة    -7

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .



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

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسببية للطفببل فببي مرحلتببي المهببد و الطفولببة   -8

 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.

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

 الورق المماثل ووضعه على

الطفولة الوسببطى و االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي    -9

 المت خرة .

 

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

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 و المت خرة .

 ى رسم باترون القميصريب علالتد -

الجوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة -11

 ات الطفل.حاج

 التدريب على رسم باترون البنطلون -

 العناية بمالبس األدفال من خالل البطاقة اإلرشادية. -12 -

التببدريب علببى رسببم ببباترون البنطلببون والقمببيص ل دفببال -

 الذلور.)اختيار المشروع(

 أساليب العناية بمالبس االدفال وتنظيفها. -13

 متابعه تنفيذ المشروع -

مراعاتهببا عنببد اختيببار قياسببية التببي يجببب المواصببفات ال -14

 مالبس األدفال الجاهزة.

 متابعه تنفيذ المشروع و استالمه  - -

 

 ج 90 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  محاضرات نظرية       √   تدريب عملي      أساليب التعليم والتعلم -

 √      أنشطة فصليةدراسة حالة                     

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

 √    نظري                  شفوي     م الطالبدريقة تقوي -

 √   أعمال فصلية       √      عملي   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 محدودة    غير متوافرة متوافرة      √   متوافرة بدرجة     المراجع العلمية -

 ةدة    غير متوافروافرة بدرجة محدو√    متوافرة      مت    الوسائل المعينة-

 متوافرة     √    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج83.99    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 . عليها لفترة ادولللتدريب 

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي و ذلت للتغلببب   -3

 على الزيادة في اعداد الطالب

4 

 

 -1 )إن وجدت (جيين  مراجعين الخارمالحظات ال -7



 
2- 

3- 

 التطااوير  ااي العاااممااا تاام تنفيااذق ماان مقترحااات  -8

 السابق

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي --1

 حي  تم تعيين معيدة في مجال المالبس و النسيج .

 

 

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

) 

تاحببة الفرصببة من مالينببات الخيادببة العدم توفيرعدد البر  --1

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 هزة .ت ماليه لشراء اجلعدم توافر مخصصاو ذلت 

عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملببي   -2

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

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -ر للمقرر للعام القادم :التطوي خطة  -10

 عن التنفيذةول المس يت التطوير  توق توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من مالينببات 

 الخيادة

 

 

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

المخصصبببات الماليببببه 

الخاصببة بشببراء اجهببزة 

و معببببببببببببدات  ادارة 

 المشتريات  .

 

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة. د المعيدينزيادة عد - 

 

القسم العلمي و مجلس   -

 كلية .ال

 

زيبببادة عبببدد المعامبببل  لمرافقتحسين ا

المخصصببببة لتببببدريس 

 الجانب العملي .

 

 الكلية بالتعاون مع   خطة التطوير المستقبلية للكلية

االدارة الهندسبببببببببببببية 

 بالجامعة

 اسم منسق المادة : د/ منال الشاعر

                                          ع :   التوقي

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 2019-2018 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1تنفيذ مالبس الطفل )  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  ويالفرقة / المست 3

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

 تشكيل مجلس القسم  ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ئيات :إلحصاا – 1

 293  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 293  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

        17عدد      راسب                             276عدد      ناجح نتيجة االمتحان  -

       ج    5.8                      ج 94.2            

 نببباجحين دبقبببا للتقبببديراتالنسببببة المةويبببة ج لل -

 الحاصلين عليها

 ممتاز                   جيد جدا         

 جيد                     مقبول          

 -يس المقرر :تدر – 2

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

 المختلفة .

دفببال،و لببذلت اسببتخراجها مببن أخذ مقاسات األالتدريب على  -.

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لجلباب المولود.

 ب توافرها في مالبس االدفال .الشرود العامة الواج -2

التببدريب العملببي علببى رسببم  الموديببل االول لجلببباب المولببود -

 ووضعه على الورق المماثل

 

 ال و اسس اختيارها .اقمشة مالبس االدف -3

التدريب العملي على رسببم  الموديببل ال بباني لجلببباب المولببود   -

 ووضعه على الورق المماثل

مهببد و الشببرود الواجببب خصببائص نمببو الطفببل بمرحلببة ال -4

 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التدريب العملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود -

 لووضعه على الورق المماث

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

سببنوات  6ات،سببنو4التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة الوسببطى و الشببرود   -6

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

لبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن ريب عالتبببد-

 سنوات ووضعه على الورق المماثل 6سنوات،4

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

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .

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



 
 ووضعه على الورق المماثل

فببي مرحلتببي المهببد و الطفولببة  الملبسببية للطفببلاالحتياجات    -8

 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.

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

 ضعه على الورق المماثلوو

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولة الوسببطى و   -9

 المت خرة .

 

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

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 و المت خرة .

 قميصالتدريب على رسم باترون ال -

الجوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة -11

 حاجات الطفل.

 التدريب على رسم باترون البنطلون -

 إلرشادية.دفال من خالل البطاقة االعناية بمالبس األ -12 -

التببدريب علببى رسببم ببباترون البنطلببون والقمببيص ل دفببال -

 الذلور.)اختيار المشروع(

 بس االدفال وتنظيفها.أساليب العناية بمال -13

 متابعه تنفيذ المشروع -

المواصببفات القياسببية التببي يجببب مراعاتهببا عنببد اختيببار  -14

 مالبس األدفال الجاهزة.

 المشروع و استالمه  متابعه تنفيذ  - -

 

 ج 90 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  محاضرات نظرية       √   تدريب عملي      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          √      أنشطة فصلية           

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

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 ال فصلية       √      عملي√   أعم   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ةمتوافرة      √   متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر     المراجع العلمية -

 √    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    الوسائل المعينة-

 √    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة          المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 عملي .زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب ال -2

زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي و ذلت للتغلببب   -3

 على الزيادة في اعداد الطالب

 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

2- 

3- 



 
مااا تاام تنفيااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي --1

 معيدة في مجال المالبس و النسيج .  حي  تم تعيين

 

 

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

) 

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

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 و ذلت لعدم توافر مخصصات ماليه لشراء اجهزة .

نب العملببي عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجا  -2

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

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -:  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من مالينببات 

 ةالخياد

 

 

 مع بداية العام الدراسي .

 

 

المخصصبببات الماليببببه 

الخاصببة بشببراء اجهببزة 

و معببببببببببببدات  ادارة 

 المشتريات  .

 

 زيادة عدد المعيدين - 

جيات استخدام اسببتراتي  -

تبببدريس حدي بببة م بببل 

 التعلم باالقران

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة.

 مع بداية تدريس المقرر

القسم العلمي و مجلس   -

 الكلية .

 

القائم بتدريس الجانببب   -

 العملي.

 

زيبببادة عبببدد المعامبببل  تحسين المرافق

المخصصببببة لتببببدريس 

 الجانب العملي .

 

 التعاون مع  الكلية ب خطة التطوير المستقبلية للكلية

االدارة الهندسبببببببببببببية 

 بالجامعة

 اسم منسق المادة : د/ منال الشاعر

       التوقيع :                                      

  م.9/10/2019تاريخ اعتماد مجلس القسم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1)  تنفيذ مالبس الطفل  اسم المقرر 1

 االقتصاد المنزلي التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم  ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 القائمين بالتدريس عدد 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 271  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 270  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ج          17ج          عدد   271عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب          2.6ناجح          97.4            

مةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات النسببببة ال -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  -   ممتاز                -     

 مقبول جيد                     -         

 -يس المقرر :تدر – 2

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

 المختلفة .

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

جببداول مقاسببات األدفببال القياسية،رسببم الببباترون األساسببي 

 لباب المولود.لج

 

 

 ب توافرها في مالبس االدفال .الشرود العامة الواج -2

التببدريب العملببي علببى رسببم  الموديببل االول لجلببباب المولببود -

 ووضعه على الورق المماثل

 

 مالبس االدفال و اسس اختيارها . اقمشة -3

التدريب العملي على رسببم  الموديببل ال بباني لجلببباب المولببود   -

 ق المماثلووضعه على الور

مهببد و الشببرود الواجببب خصببائص نمببو الطفببل بمرحلببة ال -4

 توافرها في مالبس هذة المرحلة .

التدريب العملي علببى رسببم  الموديببل ال البب  لجلببباب المولببود -

 الورق المماثلووضعه على 

خصائص نمو الطفل بمرحلببة الطفولببة المبكببرة و الشببرود   -5 

 .الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة 

سببنوات  6ات،سببنو4التببدريب علببى رسببم فسببتان دفلببة سببن  -

 ووضعه على الورق المماثل

خصائص نمو الطفل بمرحلة الطفولببة الوسببطى و الشببرود   -6

 رحلة .الواجب توافرها في مالبس هذة الم

التبببدريب علبببى رسبببم الموديبببل ال ببباني لفسبببتان دفلبببة سبببن -

 سنوات ووضعه على الورق المماثل 6سنوات،4

شببرود نمو الطفل بمرحلة الطفولببة المتبب خرة و الخصائص    -7

 الواجب توافرها في مالبس هذة المرحلة .



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

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسببية للطفببل فببي مرحلتببي المهببد و الطفولببة   -8

 المبكرة  و الشرود الواجب توافرها بها.

سببنوات  8سببنوات،6لببى رسببم فسببتان دفلببة سببن التببدريب ع -

 ضعه على الورق المماثلوو

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولة الوسببطى و   -9

 المت خرة .

 

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

 ووضعه على الورق المماثل

االحتياجات الملبسية للطفل في مرحلتي الطفولببة الوسببطى   -10

 المت خرة .و 

 قميصالتدريب على رسم باترون ال -

الجوانببب الوفيفيببة لمالبببس األدفببال وأهميتهببا فببي تلبيببة -11

 حاجات الطفل.

 التدريب على رسم باترون البنطلون -

 ية بمالبس األدفال من خالل البطاقة اإلرشادية.العنا -12 -

التببدريب علببى رسببم ببباترون البنطلببون والقمببيص ل دفببال -

 اختيار المشروع(الذلور.)

 بس االدفال وتنظيفها.أساليب العناية بمال -13

 متابعه تنفيذ المشروع -

المواصببفات القياسببية التببي يجببب مراعاتهببا عنببد اختيببار  -14

 زة.مالبس األدفال الجاه

 متابعه تنفيذ المشروع و استالمه  - -

 

 ج 90 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  محاضرات نظرية       √   تدريب عملي      أساليب التعليم والتعلم -

 طة فصلية√      أن         دراسة حالة            

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

 √    نظري                  شفوي     دريقة تقويم الطالب -

 √      عملي      أعمال فصلية    √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ةدرجة محدودة    غير متوافرمتوافرة      √   متوافرة ب     المراجع العلمية -

 √    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    الوسائل المعينة-

 فرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة     √    متوا     المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 للتدريب عليها لفترة ادول .

 زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملي . -2

زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي و ذلت للتغلببب   -3

 على الزيادة في اعداد الطالب

 

 -1 )إن وجدت (جعين الخارجيين  مالحظات المرا -7

2- 



 
3- 

مااا تاام تنفيااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 زيادة عدد المعيدين لتدريس الجانب التطبيقي --1

 مجال المالبس و النسيج . حي  تم تعيين معيدة في

فرصببة للتببدريب مببن مالينببات الخيادببة التاحببة التوفيرعدد    -2

 عليها لفترة ادول

 

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

) 

 

عدم زيادة عدد المعامل المخصصة لتدريس الجانب العملببي   -2

ى جديببد . النه لم يتم الموافقة علي هدم المبنببى القببديم وبنبباء مبنبب 

 حتى االن من قبل الجامعة .

 

 

 

 -:  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   طويرتوصيف الت مجاالت التطوير  

 تحسين امكانيات التدريس

 

شراء عدد من مالينببات 

 الخيادة

 

شبببراء مجموعبببة مبببن 

الكتب الحدي ة في مجال 

 مالبس االدفال 

 العام الدراسي .مع بداية 

 

 

المخصصبببات الماليببببه 

الخاصببة بشببراء اجهببزة 

و معببببببببببببدات  ادارة 

 المشتريات  .

 لجنة المكتبة

 دة عدد المعيدينزيا - 

جيات استخدام اسببتراتي  -

تبببدريس حدي بببة م بببل 

 التعلم باالقران

 و التعليم المدمج .

 بدأ من الخطه الخمسية القادمة.

 مع بداية تدريس المقرر

ي و مجلس القسم العلم  -

 الكلية .

 

القائم بتدريس الجانببب   -

 العملي.

 

زيبببادة عبببدد المعامبببل  تحسين المرافق

المخصصببببة لتببببدريس 

 انب العملي .الج

 

 التعاون مع  الكلية ب خطة التطوير المستقبلية للكلية

االدارة الهندسبببببببببببببية 

 بالجامعة

 اسم منسق المادة : د/ منال الشاعر

                         التوقيع :                    

 م 6/12/2020تاريخ اعتماد مجلس القسم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


