
 
 جقرير هقرر جبريخ وجطور األزيبء 

 م  7102 -7102للعبم الجبهعي 

 

 قسن: االقحصبد الونسلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ذاسيخ وذطىس األصياء  اعى انًقشس 1

 يُضني اقرظاد انرخظض 2

 انشاتؼح  انفشقح / انًغرىي 3

 ( َظشي 2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يدهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس ندُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش          يرىفش      َظاو انًشاخؼح انخاسخيح ناليرحاٌ 6
 1 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 115 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 114 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريدح االيرحاٌ  -

 ساعة  طفش     طفش     11.13   114       َاخح  

نهرقبببذيشاخ انُغبببثح انًةىيبببح % نهُببباخحيٍ ؽثقبببا  -

 انحاطهيٍ ػهيها

 26خيذ خذا          44يًراص      

  21يقثىل           11خيذ        

 0ػؼيف  

 0ػؼيف خذا   

  0ساعة الئحح 

 

 

 -جذريس الوقرر : – 7

ػببببببببببببببببذد  انًىػىع   انًىػىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 1 2 يقذيح ػايح ػٍ انًقشس-1

وانُغيح في ػظش يا انًالتظ -2

 قثم األعشاخ وانؼظش انفشػىَي.

2 2 

انًالتببظ وخاياذهببا ويكًالذهببا  -3
 في انؼظش االغشيقي 

 

2 3 

انًالتظ وانُغيح في انؼظش -4

 وانشوياَي

2 4 

 5  2 أًَاؽ انًالتظ انثيضَطيح-5

انًالتظ وانُغيح ويكًالذها في -6

انؼظش انقثطي وػظش يا قثم 

 اإلعالو

 2 6 



 
األصيبباء فببي انؼظببش اإلعبباليي -7

انذونببببببببح  –)انذونببببببببح انؼثاعببببببببيح 
 انفاؽًيح(.

2 7 

األصياء في انؼظش اإلعاليي -4

 انؼثاعي

2 4 

 1 2 األصياء في انؼظش انؼثًاَي -1

انًالتظ وانُغيح في ػظش -10

 انُهؼح، انقشٌ انثانث ػشش 

2 10 

انقشٌ انشاتغ انًالتظ في -11

وانغاتغ ػشش وانخايظ ػشش 

 ػشش

2 11 

انًالتظ وانُغيح في انقشٌ -12

انثايٍ ػشش وحثي انقشٌ 

 انؼششيٍ.

2 12 

األصياء انشؼثيح نثؼغ انذول  -13

 انؼشتيح 

2 13 

األصياء انشؼثيح نثؼغ  -14

 يحافظاخ يظش 

2 14 

 %100 % نًا ذى ذذسيغه يٍ انًحرىي األعاعي نهًقشس -

 45< يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحرىي انًقشس  -

 45<                        44-60       60> يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىػىػاخ انًقشس -

 يحاػشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فظهيح

 األػًال انفظهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسع فُيح ألػًال انطالب -

 شفىي               َظشي       ؽشيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فظهيح             ػًهي

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاخغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

✔

√ ✔

√ 
 
✔

√
✔

√ ✔

√م
 

✔

√ 

 

✔

✔



 
 ػذو ذىافش يشاخغ حذيثح تًكرثح انكهيح .-1 -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ يُاعثح نؼذد انطالب . -2 -

 %83.59   -نحيجة جقوين الطالة للوقرر: -5

 ذىفيش يشاخغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -1 -: هقحرحبت جحسين الوقرر -6

 انقياو تشحالخ نهًراحف انًىخىد تها األصياء انراسيخيح  -2

 ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ انراسيخيح تانقغى  -3

اذاحح انفشطح نهطالب نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد  -4

 انخاطح تانكهيح أثُاء وخىدهى تانكهيح .

 ال يُطثق ذخ ()إٌ وخهالحظبت الوراجعين الخبرجيين  -2

هااب جاان جن ياامق هاان هقحرحاابت الحطااوير  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء يشاخغ حذيثح نهًكرثح . -1

)يبببا هبببي و هاااب لااان ياااحن جن يااامق هااان هقحرحااابت  -9

 األعثاب (

انقياو تشحالخ نهًراحف انًىخىد تها األصياء انراسيخيح  -1

 تغثة ػؼف اقثال انطهثح 

ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ انراسيخيح تانقغى تغثة ػذو  -2

 كفايح األياكٍ تانقغى 

اذاحح انفشطح نهطالب نهذخىل ػهي انىاي فاي  انخاص  -3

 تانكهيح أثُاء وخىدهى تانكهيح .

 -خطة الحطوير للوقرر للعبم القبدم : -01

 الحن يمالوسئول عن  جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير هجبالت الحطوير 

ذحغيٍ إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

يغ تذايح انؼاو  ششاء يشاخغ حذيثح نهًكرثح 

 انذساعي

وكانح انذساعاخ انؼهيا وندُح 

 ششاء انكرة تانقغى

ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ 

 انراسيخيح تانقغى

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشةىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذدهيض قاػح يىخىد تها ًَارج ذحاكي  ذحغيٍ انًشافق 

 انًالتظ انراسيخيح 

في انخطح انًغرقثهيح 

 نهكهيح 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شةىٌ 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذدهيض قاػاخ ذذسيغيح يُاعثح نطثيؼح 

 انًقشس

انخطح انًغرقثهيح في 

 نهكهيح

 وكانح شةىٌ انطالب 

 اعى يُغق انًادج : د / حُاٌ انًظشي  

       انرىقيغ :                                      

 24/6/2014ذى اإلػرًاد تًدهظ انقغى تراسيخ:

 

 

 

 

 



 
 

 جقرير هقرر جبريخ وجطور األزيبء 

 م  7109 -7102للعبم الجبهعي 

 

 الونسليقسن: االقحصبد 

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ذاسيخ وذطىس األصياء  اعى انًقشس 1

 اقرظاد يُضني انرخظض 2

 انشاتؼح  انفشقح / انًغرىي 3

 ( َظشي 2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يدهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس ندُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش      يرىفش      َظاو انًشاخؼح انخاسخيح ناليرحاٌ 6
 1 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 141 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 141 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريدح االيرحاٌ  -

 ساعة           14.66     147    َاخح   

انُغبببثح انًةىيبببح % نهُببباخحيٍ ؽثقبببا نهرقبببذيشاخ  -

 انحاطهيٍ ػهيها

 %42.15%    خيذ خذا   26.53يًراص      

 %4.61%       يقثىل     24.16خيذ        

 %0ػؼيف  

 ػؼيف خذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 

 

 -جذريس الوقرر : – 7

ػبببببببببببببببببذد  انًىػىع   ذذسيغهاانًىػىػاخ انري ذى  -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 1 2 يقذيح ػايح ػٍ انًقشس-1

انًالتظ وانُغيح في ػظش يا -2

 قثم األعشاخ وانؼظش انفشػىَي.

2 2 

انًالتببظ وخاياذهبببا ويكًالذهبببا  -3
 في انؼظش االغشيقي 

 

2 3 

انًالتظ وانُغيح في انؼظش -4

 وانشوياَي

2 4 

 5  2 انثيضَطيحأًَاؽ انًالتظ -5

انًالتظ وانُغيح ويكًالذها في -6

انؼظش انقثطي وػظش يا قثم 

 2 6 



 
 اإلعالو

األصيبباء فببي انؼظببش اإلعبباليي -7
انذونببببببببح  –)انذونببببببببح انؼثاعببببببببيح 

 انفاؽًيح(.

2 7 

األصياء في انؼظش اإلعاليي -4

 انؼثاعي

2 4 

 1 2 األصياء في انؼظش انؼثًاَي -1

انًالتظ وانُغيح في ػظش -10

 انُهؼح، انقشٌ انثانث ػشش 

2 10 

انقشٌ انشاتغ انًالتظ في -11

ػشش وانخايظ ػشش وانغاتغ 

 ػشش

2 11 

انًالتظ وانُغيح في انقشٌ -12

انثايٍ ػشش وحثي انقشٌ 

 انؼششيٍ.

2 12 

األصياء انشؼثيح نثؼغ انذول  -13

 انؼشتيح 

2 13 

األصياء انشؼثيح نثؼغ  -14

 يحافظاخ يظش 

2 14 

 %100 % نًا ذى ذذسيغه يٍ انًحرىي األعاعي نهًقشس -

 45< يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحرىي انًقشس  -

 45<                        44-60       60> يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىػىػاخ انًقشس -

 يحاػشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي وانرؼهىأعانية انرؼهيى  -

 دساعح حانح          أَشطح فظهيح

 األػًال انفظهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسع فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي  ؽشيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فظهيح             ػًهي

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 تذسخح يحذودج    غيش يرىافشج يرىافشج      يرىافشج  انًشاخغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

✔

√ ✔

√ 
 
✔

√
✔

√ ✔

√م
 

✔

√ 

 

✔

✔



 
 ػذو ذىافش يشاخغ حذيثح تًكرثح انكهيح .-1 -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ يُاعثح نؼذد انطالب . -2 -

 %41.51   -نحيجة جقوين الطالة للوقرر: -5

 ذىفيش يشاخغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -5 -هقحرحبت جحسين الوقرر : -6

 انقياو تشحالخ نهًراحف انًىخىد تها األصياء انراسيخيح  -6

 ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ انراسيخيح تانقغى  -7

نهطالب نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد اذاحح انفشطح  -4

 انخاطح تانكهيح أثُاء وخىدهى تانكهيح .

 ال يُطثق )إٌ وخذخ (هالحظبت الوراجعين الخبرجيين  -2

هااب جاان جن ياامق هاان هقحرحاابت الحطااوير  ااي العاابم  -2

 السببق

 ششاء يشاخغ حذيثح نهًكرثح . -2

)يبببا هبببي و هاااب لااان ياااحن جن يااامق هااان هقحرحااابت  -9

 األعثاب (

انقياو تشحالخ نهًراحف انًىخىد تها األصياء انراسيخيح  -4

 تغثة ػؼف اقثال انطهثح 

ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ انراسيخيح تانقغى تغثة ػذو  -5

 كفايح األياكٍ تانقغى 

اذاحح انفشطح نهطالب نهذخىل ػهي انىاي فاي  انخاص  -6

 تانكهيح أثُاء وخىدهى تانكهيح .

 -م القبدم :خطة الحطوير للوقرر للعب -01

 الوسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير هجبالت الحطوير 

ذحغيٍ إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

يغ تذايح انؼاو  ششاء يشاخغ حذيثح نهًكرثح 

 انذساعي

وكانح انذساعاخ انؼهيا وندُح 

 ششاء انكرة تانقغى

ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ 

 انراسيخيح تانقغى

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  انًقشسقثم ذذسيظ 

نشةىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذدهيض قاػح يىخىد تها ًَارج ذحاكي  ذحغيٍ انًشافق 

 انًالتظ انراسيخيح 

في انخطح انًغرقثهيح 

 نهكهيح 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شةىٌ 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذدهيض قاػاخ ذذسيغيح يُاعثح نطثيؼح 

 انًقشس

في انخطح انًغرقثهيح 

 نهكهيح

 وكانح شةىٌ انطالب 

 اعى يُغق انًادج : د / حُاٌ انًظشي  

       انرىقيغ :                                     

 1/10/2011ذى اإلػرًاد تًدهظ انقغى تراسيخ:

 

 

 

 

 



 
 جقرير هقرر جبريخ وجطور األزيبء 

 م  7171 -7109للعبم الجبهعي 

 

 االقحصبد الونسليقسن: 

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ذاسيخ وذطىس األصياء  اعى انًقشس 1

 اقرظاد يُضني انرخظض 2

 انشاتؼح  انفشقح / انًغرىي 3

 ( َظشي 2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يدهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس ندُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش          يرىفش      ناليرحاٌَظاو انًشاخؼح انخاسخيح  6
 1 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 305 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 304 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %                      %               ػذد            ػذد               َريدح االيرحاٌ  -

 0.66      2ساعة            11.34        302   َاخح   

انُغبببثح انًةىيبببح % نهُببباخحيٍ ؽثقبببا نهرقبببذيشاخ  -

 انحاطهيٍ ػهيها

 %31.57%    خيذ خذا   10.19يًراص      

 %22.36%       يقثىل     35.19خيذ        

 %0   ػؼيف 

 %0ػؼيف خذا   

 % 0.66 ساعة الئحح 

 

 

 -جذريس الوقرر : – 7

ػبببببببببببببببببذد  انًىػىع   انًىػىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 1 2 يقذيح ػايح ػٍ انًقشس-1

انًالتظ وانُغيح في ػظش يا -2

 قثم األعشاخ وانؼظش انفشػىَي.

2 2 

انًالتببظ وخاياذهبببا ويكًالذهبببا  -3
 في انؼظش االغشيقي 

 

2 3 

وانُغيح في انؼظش انًالتظ -4

 وانشوياَي

2 4 

 5  2 أًَاؽ انًالتظ انثيضَطيح-5

انًالتظ وانُغيح ويكًالذها في -6

انؼظش انقثطي وػظش يا قثم 

 اإلعالو

 2 6 



 
األصيبباء فببي انؼظببش اإلعبباليي -7

انذونببببببببح  –)انذونببببببببح انؼثاعببببببببيح 
 انفاؽًيح(.

2 7 

األصياء في انؼظش اإلعاليي -4

 انؼثاعي

2 4 

 1 2 األصياء في انؼظش انؼثًاَي -1

انًالتظ وانُغيح في ػظش -10

 انُهؼح، انقشٌ انثانث ػشش 

2 10 

انقشٌ انشاتغ انًالتظ في -11

ػشش وانخايظ ػشش وانغاتغ 

 ػشش

2 11 

انًالتظ وانُغيح في انقشٌ -12

انثايٍ ػشش وحثي انقشٌ 

 انؼششيٍ.

2 12 

األصياء انشؼثيح نثؼغ انذول  -13

 انؼشتيح 

2 13 

األصياء انشؼثيح نثؼغ  -14

 يحافظاخ يظش 

2 14 

 %100 % نًا ذى ذذسيغه يٍ انًحرىي األعاعي نهًقشس -

 45< يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحرىي انًقشس  -

 45<                        44-60       60> يذي ذغطيح االيرحاٌ نًىػىػاخ انًقشس -

 يحاػشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فظهيح

 األػًال انفظهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسع فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي  ؽشيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فظهيح             ػًهي

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاخغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسخح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

✔

√ ✔

√ 
 
✔

√
✔

√ ✔

√م
 

✔

√ 

 

✔

✔



 
 يشاخغ حذيثح تًكرثح انكهيح .ػذو ذىافش -1 -   -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ يُاعثح نؼذد انطالب . -2 -

 %41.51   -نحيجة جقوين الطالة للوقرر: -5

 ذىفيش يشاخغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -1 -هقحرحبت جحسين الوقرر : -6

 انقياو تشحالخ نهًراحف انًىخىد تها األصياء انراسيخيح  -10

 ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ انراسيخيح تانقغى  -11

اذاحح انفشطح نهطالب نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد  -12

 انخاطح تانكهيح أثُاء وخىدهى تانكهيح .

 ال يُطثق )إٌ وخذخ (هالحظبت الوراجعين الخبرجيين  -2

هااب جاان جن ياامق هاان هقحرحاابت الحطااوير  ااي العاابم  -2

 السببق

 .ششاء يشاخغ حذيثح نهًكرثح  -3

)يبببا هبببي و هاااب لااان ياااحن جن يااامق هااان هقحرحااابت  -9

 األعثاب (

انقياو تشحالخ نهًراحف انًىخىد تها األصياء انراسيخيح  -7

 تغثة ػؼف اقثال انطهثح 

ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ انراسيخيح تانقغى تغثة ػذو  -4

 كفايح األياكٍ تانقغى 

انخاص   اذاحح انفشطح نهطالب نهذخىل ػهي انىاي فاي -1

 تانكهيح أثُاء وخىدهى تانكهيح .

 -خطة الحطوير للوقرر للعبم القبدم : -01

 الوسئول عن الحن يم جوقيث الحطوير  جوصيف الحطوير هجبالت الحطوير 

ذحغيٍ إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

يغ تذايح انؼاو  ششاء يشاخغ حذيثح نهًكرثح 

 انذساعي

وكانح انذساعاخ انؼهيا وندُح 

 انكرة تانقغىششاء 

ذىفيش ًَارج ذحاكي انًالتظ 

 انراسيخيح تانقغى

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشةىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذدهيض قاػح يىخىد تها ًَارج ذحاكي  ذحغيٍ انًشافق 

 انًالتظ انراسيخيح 

في انخطح انًغرقثهيح 

 نهكهيح 

ووكانح شةىٌ اداسج انًشرشياخ 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذدهيض قاػاخ ذذسيغيح يُاعثح نطثيؼح 

 انًقشس

في انخطح انًغرقثهيح 

 نهكهيح

 وكانح شةىٌ انطالب 

 اعى يُغق انًادج : د / حُاٌ انًظشي  

             انرىقيغ :                               

 6/12/2020:ذى اإلػرًاد تًدهظ انقغى تراسيخ:

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 (66 نوورج سقن )

 م 1068  -1067للعبم الجبهعي  جقشيش هقشس دساسي

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ( 3تُفيذ انًالثس ) اسى انًقزر 1

 اقتصبد يُشني انتخصص 2

 انزاثعخ   انفزقخ / انًستىي 3

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

 تشكيم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختيبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ✔غيز يتىفز        يتىفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انقبئًيٍ ثبنتذريس 7

-هعلوهبت هحخصصة : –ة   

 -اإلحصبئيبت : – 6

 22 عذد انطالة انًهتحقيٍ ثبنًقزر -

 22 عذد انطالة انذيٍ أدوا االيتحبٌ  -

 %               عذد      %                 عذد           َتيجخ االيتحبٌ  -

        1        1  راست          111            22 َبجح   

انُسجخ انًئىيخ % نهُبجحيٍ طجقب نهتقذيزاد  -

 انحبصهيٍ عهيهب

 %26.67   جيذ جذا          %  71     بسيًت 

 %1    يقجىل       %   3.33     جيذ   

 %1ضعيف  

 %1ضعيف جذا   

 % 1راست الئحخ 

 

 

 -جذسيس الوقشس : – 1



 
 

  انًىضىعبد انتي تى تذريسهب -

 %111 % نًب تى تذريسه يٍ انًحتىي األسبسي نهًقزر -

 55< يذي انتشاو انقبئًيٍ ثبنتذريس ثًحتىي انًقزر  -

 55<                        54-61       61> انًقزريذي تغطيخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 تذريت عًهي           يحبضزاد َظزيخ أسبنيت انتعهيى وانتعهى -

 أَشطخ فصهيخ    دراسخ حبنخ      

        األعًبل انفصهيخ )تذكز( :   

 -انطالةيعبرض فُيخ ألعًبل  -عيُبد أسجىعيخ 

 يشبريع 

 شفىي                   َظزي   طزيقخ تقىيى انطالة -

 عًهي          أعًبل فصهيخ   

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًزاجع انعهًيخ -

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انىسبئم انًعيُخ-

 يتىافزحغيز  يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًستهشيبد وانخبيبد -

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

 قهخ عذد انًبكيُبد انًتىفزح ثبنكهيخ -2

 تهبنك انًبكيُبد انًىجىدح ثبنكهيخ  -3

 كثزح عذد انًبكيُبد انًعطهخ   -3

 %  25.33          -نحيجة جقوين الطالة للوقشس: -5

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

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -3

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ  -4

✔

√ 

✔
√ 
✔

√ 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

✔

√ 

✔

√ 
✔

√

✔

√



 
 

 تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ  -5

 

 ال يُطجق )إٌ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -7

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطويش في العبم  -8

 السببق

 جع حذيثخ ثًكتجخ انكهيختىفيز تىفيز يزا -1

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

 األسجبة (

  نهًبكيُبد دوريخ صيبَخ اجزاء -1

  انًبكيُبد عذد سيبدح -2

 حذيثخ  حيبكخ يبكيُبد شزاء  -3

 -خطة الحطويش للوقشس للعبم القبدم : -60

 الوسئول عن الحنفيز جوقيث الحطويش  جوصيف الحطويش هجبالت الحطويش 

تحسيٍ إيكبَيبد 

 انتذريس 

   

يع ثذايخ انعبو  شزاء يزاجع حذيثخ نهًكتجخ 

 انذراسي

وكبنخ انذراسبد انعهيب ونجُخ 

 شزاء انكتت ثبنقسى

انقسى انعهًي ووكبنخ انكهيخ  قجم تذريس انًقزر

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

في انخطخ انًستقجهيخ  تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -1 تحسيٍ انًزافق 

 نهكهيخ 

عًيذ انكهيخ ووكبنخ انكهيخ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -3

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ 

د / حُبٌ انًصزي  اسى يُسق انًبدح :   

انتبريخ :    /    /انتىقيع :                                              

24/6/2115: تى اإلعتًبد ثًجهس انقسى ثتبريخ  

 

 

 

(66 نوورج سقن )  



 
 

م  1069 -1068 ( 3تُفيذ انًالثس ) جقشيش هقشس دساسي  

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ( 3تُفيذ انًالثس ) اسى انًقزر 1

 اقتصبد يُشني انتخصص 2

 انزاثعخ   انفزقخ / انًستىي 3

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

 تشكيم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختيبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ✔غيز يتىفز        يتىفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انقبئًيٍ ثبنتذريس 7

-هعلوهبت هحخصصة : –ة   

 -اإلحصبئيبت : – 6

 147 عذد انطالة انًهتحقيٍ ثبنًقزر -

 147 عذد انطالة انذيٍ أدوا االيتحبٌ  -

 %               عذد      %                 عذد           َتيجخ االيتحبٌ  -

        1        1.75  1  راست          22.32     146 َبجح   

نهتقذيزاد انُسجخ انًئىيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 انحبصهيٍ عهيهب

 %44.21   جيذ جذا         % 1.7     بسيًت 

 %17.62    يقجىل       %   36.73     جيذ   

 % 1.7ضعيف     

 %1ضعيف جذا   

 % 1راست الئحخ 

 

 

 -جذسيس الوقشس : – 1



 
 

  انًىضىعبد انتي تى تذريسهب -

 %111 % نًب تى تذريسه يٍ انًحتىي األسبسي نهًقزر -

 55< يذي انتشاو انقبئًيٍ ثبنتذريس ثًحتىي انًقزر  -

 55<                        54-61       61> يذي تغطيخ االيتحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

 تذريت عًهي           يحبضزاد َظزيخ أسبنيت انتعهيى وانتعهى -

 فصهيخأَشطخ     دراسخ حبنخ      

        األعًبل انفصهيخ )تذكز( :   

 -يعبرض فُيخ ألعًبل انطالة -عيُبد أسجىعيخ 

 يشبريع 

 شفىي                   َظزي   طزيقخ تقىيى انطالة -

 عًهي          أعًبل فصهيخ   

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًزاجع انعهًيخ -

 يتىافزحغيز  يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انىسبئم انًعيُخ-

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًستهشيبد وانخبيبد -

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

 قهخ عذد انًبكيُبد انًتىفزح ثبنكهيخ -2

 تهبنك انًبكيُبد انًىجىدح ثبنكهيخ  -3

 كثزح عذد انًبكيُبد انًعطهخ   -4

 %  25.33          -نحيجة جقوين الطالة للوقشس: -5

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

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -3

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ  -4

✔

√ 

✔
√ 
✔

√ 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

✔

√ 

✔

√ 
✔

√

✔

√



 
 

 تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ  -5

 

 ال يُطجق )إٌ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -7

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطويش في العبم  -8

 السببق

 تىفيز تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ -1

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

 األسجبة (

  نهًبكيُبد دوريخ صيبَخ اجزاء -1

  انًبكيُبد عذد سيبدح -2

 حذيثخ  حيبكخ يبكيُبد شزاء  -3

 -للعبم القبدم :خطة الحطويش للوقشس  -60

 الوسئول عن الحنفيز جوقيث الحطويش  جوصيف الحطويش هجبالت الحطويش 

تحسيٍ إيكبَيبد 

 انتذريس 

   

يع ثذايخ انعبو  شزاء يزاجع حذيثخ نهًكتجخ 

 انذراسي

وكبنخ انذراسبد انعهيب ونجُخ 

 شزاء انكتت ثبنقسى

انقسى انعهًي ووكبنخ انكهيخ  قجم تذريس انًقزر

 انتعهيى وانطالة نشئىٌ

في انخطخ انًستقجهيخ  تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -4 تحسيٍ انًزافق 

 نهكهيخ 

عًيذ انكهيخ ووكبنخ انكهيخ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -5

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -6

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ 

د / حُبٌ انًصزي  اسى يُسق انًبدح :   

 انتىقيع :    

2/11/2112تى اإلعتًبد ثًجهس انقسى ثتبريخ:  

 

 

 

(66 نوورج سقن )  



 
 

(3جنفيز هالبس ) جقشيش هقشس دساسي  

م  1010 -1069للعبم الجبهعي     

 

 قسن: االقحصبد الونزلي

 -هعلوهبت أسبسية : –أ 

 ( 3تُفيذ انًالثس ) اسى انًقزر 1

 اقتصبد يُشني انتخصص 2

 انزاثعخ   انًستىيانفزقخ /  3

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

 تشكيم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختيبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ✔غيز يتىفز            يتىفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انقبئًيٍ ثبنتذريس 7

-هعلوهبت هحخصصة : –ة   

 -اإلحصبئيبت : – 6

 314 عذد انطالة انًهتحقيٍ ثبنًقزر -

 314 عذد انطالة انذيٍ أدوا االيتحبٌ  -

 %                       عذد            %                 عذد           َتيجخ االيتحبٌ  -

                1.66         2  راست          22.34     312       َبجح 

انُسجخ انًئىيخ % نهُبجحيٍ طجقب نهتقذيزاد  -

 انحبصهيٍ عهيهب

 % 14.47   جيذ جذا         % 2.3     بسيًت 

 %50.33    يقجىل       %   32.24     جيذ   

 % 1.7ضعيف     

 %1ضعيف جذا   

 % 1راست الئحخ 

 

 



 
 

 -جذسيس الوقشس : – 1

  انًىضىعبد انتي تى تذريسهب -

 %111 تذريسه يٍ انًحتىي األسبسي نهًقزر% نًب تى  -

 55< يذي انتشاو انقبئًيٍ ثبنتذريس ثًحتىي انًقزر  -

 55<                        54-61       61> يذي تغطيخ االيتحبٌ نًىضىعبد انًقزر -

 تذريت عًهي           يحبضزاد َظزيخ أسبنيت انتعهيى وانتعهى -

 أَشطخ فصهيخ    دراسخ حبنخ      

        األعًبل انفصهيخ )تذكز( :   

 -يعبرض فُيخ ألعًبل انطالة -عيُبد أسجىعيخ 

 يشبريع 

 شفىي                   َظزي   طزيقخ تقىيى انطالة -

 عًهي          أعًبل فصهيخ   

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًزاجع انعهًيخ -

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انىسبئم انًعيُخ-

 غيز يتىافزح يتىافزح ثذرجخ يحذودح         يتىافزح  انًستهشيبد وانخبيبد -

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

 قهخ عذد انًبكيُبد انًتىفزح ثبنكهيخ -2

 تهبنك انًبكيُبد انًىجىدح ثبنكهيخ  -3

 كثزح عذد انًبكيُبد انًعطهخ   -4

 %  25.33          -نحيجة جقوين الطالة للوقشس: -5

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

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -2

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -1

✔

√ 

✔
√ 
✔
√ 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

✔

√ 

✔

√ 
✔

√

✔

√



 
 

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ  -2

 تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ  -3

 

 ال يُطجق )إٌ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -7

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطويش في العبم  -8

 السببق

 تىفيز تىفيز يزاجع حذيثخ ثًكتجخ انكهيخ -1

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

 األسجبة (

  نهًبكيُبد دوريخ صيبَخ اجزاء -1

  انًبكيُبد عذد سيبدح -2

 حذيثخ  حيبكخ يبكيُبد شزاء  -3

 -خطة الحطويش للوقشس للعبم القبدم : -60

 الوسئول عن الحنفيز جوقيث الحطويش  جوصيف الحطويش هجبالت الحطويش 

تحسيٍ إيكبَيبد 

 انتذريس 

   

يع ثذايخ انعبو  شزاء يزاجع حذيثخ نهًكتجخ 

 انذراسي

وكبنخ انذراسبد انعهيب ونجُخ 

 شزاء انكتت ثبنقسى

انقسى انعهًي ووكبنخ انكهيخ  قجم تذريس انًقزر

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

في انخطخ انًستقجهيخ  تجهيش يعبيم خبصخ نهًالثس   -7 تحسيٍ انًزافق 

 نهكهيخ 

عًيذ انكهيخ ووكبنخ انكهيخ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 اجزاء صيبَخ دوريخ نهًبكيُبد  -5

 سيبدح عذد انًبكيُبد  -2

 شزاء يبكيُبد حيبكخ حذيثخ 

د / حُبٌ انًصزي  اسى يُسق انًبدح :   

 انتىقيع :                                           

  6/12/2121 تى اإلعتًبد ثًجهس انقسى ثتبريخ:

 

 

 



   

 

 
 6107 /6106عا م  عمم النفس التعميمى )فروق فردية (    تقرير مقرر دراسي

 
 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية (  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة   الفرقة / المستوي 3
 ( عممى1) –( نظري  2     )  المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  4
النظام المتبع الختيار لجنة  5

 االمتحانات
 نظام المراجعة الداخمية

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 356 : عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 351 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 % ( راسب  1)  -ناجح   ( %011 )  نتيجة االمتحان -
            –%جيد   43 –%جيد جدا 30–.%ممتاز  3)    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا -

 %مقبول( 66
 موضوعات المقرر-تدريس المقرر : – 2
 محتوى المقـرر النظرى المقـرر العممىمحتوى 

 تعريف عمم النفس التربوى )التعميمى ( -0 معنى األحصاء أىميتيا 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى )التعميمى (-6 الجداول التكرارية المدرج التكرارى 
 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ
 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط
 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال

 نظريات الذكاء الحديثة   -7 مقاييس التشتتالمدى

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

 مياراتو(–خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط
 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات



   

 

 مياراتو–خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 تطبيقات عمى حساب نسبة الذكاء
 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى
    د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

 التوقيع : د / مني سعيد  
 رئيس مجمس القسم  أ. د / أماني عبدالمقصود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   
 6108/ 6107عمم نفس تعميمي ) فروق فردية (  عام تقرير مقرر دراسي

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم نفس تعميمي ) فروق فردية (  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى1) –( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 356 : عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 351 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( راسب  _ )        ( ناجح  %011    )   نتيجة االمتحان -

 الحاصمين عميياالنسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

  

   –%جيد   43 –%جيد جدا 30–.%ممتاز  3)   
 %مقبول( 66

 

 

 

 



   

 

 موضوعات المقرر-تدريس المقرر : – 2

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى
 تعريف عمم النفس التربوى  -0 معنى األحصاء أىميتيا 

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى -6

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 
 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال
 نظريات الذكاء الحديثة   -7 المدى مقاييس التشتت

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

 مياراتو(–خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

 مياراتو–خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 تطبيقات عمى حساب نسبة الذكاء

 استراتيجيات تحسين التفكير الناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -

 %011 - مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  : أساليب التعميم والتعمم -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  : طريقة تقويم الطالب -

   -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - :  المراجع العممية -

 متوفرة - :  الوسائل المعينة-

 متوفرة- :  المستمزمات والخامات -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 المحتوى  ) ادخال النظريات الحديثة لمذكاء -1 مقترحات تحسين المقرر  -6
 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات  -2

 -0 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

6- 

3- 

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 السابق

تم ادخال نظريات حديثة مثال نظرية النموذج الرباعى -0
 نظرية  الذكاءات المتعددة جاردنر –ابو جطب 

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

 تم تنفيذ المقترحات السابقة الذكر-0

 

 

 



   

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

التطوير مجاالت 
: 

 المحتوى -
عدد ساعات  -

 المقرر

 :توصيف التطوير

النظريات الحديثة مثال  -
نظرية ابو حطب ) 
النموذج الرباعى  

مكوناتو مع تفسير كل 
 -مكون

نظرية الذكاءات  -
لجاردنر ) تفسير 

مبادىء  –النظرية 
نات النظرية –النظرية 

من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء

 توقيت التطوير

 الحالىالعام 

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

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

                                       د منى سعيد       : التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2118/2119عمم النفس التعميمى )فروق فردية( عام  تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية ..

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى0) – ( نظري 6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 تعريف عمم النفس التربوى  -0 أىميتيا و معنى األحصاء 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى -6 المدرج التكرارى  -الجداول التكرارية 

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 الذكاء الكالسيكية  .نظريات -6 المنوال

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

 مياراتو(–خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

 مياراتو–خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 الذكاءتطبيقات عمى حساب نسبة 

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 



   

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 المحتوى  ) ادخال النظريات الحديثة لمذكاء -0 مقترحات تحسين المقرر  -6

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -0

 -0 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

6- 

تم ادخال نظريات حديثة مثال نظرية النموذج الرباعى ابو -0 التطوير في العام السابق ما تم تنفيذه من مقترحات -8

 نظرية  الذكاءات المتعددة جاردنر –حطب 

 ادخال االنواع الحديثة لمذكاءات -6

 تم تنفيذ المقترحات السابقة الذكر-0 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما ىي و األسباب ( -9

 

 



   

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -01

 توصيف التطوير مجاالت التطوير 

النظريات الحديثة مثال نظرية ابو -
حطب     ) النموذج الرباعى  

 -مكوناتو مع تفسير كل مكون

نظرية الذكاءات لجاردنر ) تفسير -
نات –مبادىء النظرية  –النظرية 

النظرية من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء  

 المسئول عن التنفيذ طوير توقيت الت

 د.منى سعيد

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر 

 

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

                                      سعيد منى د       : التوقيع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 2119/2121عمم النفس التعميمى )فروق فردية( عام  تقرير مقرر دراسي
 العموم التربوية والنفسية قسم : ..

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى0) –( نظري  6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 داخميةالمراجعة النظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 0111  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 ( راسب7    )        ناجح 0111  نتيجة االمتحان -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -
 عمييا

 -جيد 86 -جيد جدا  616 -ممتاز 695
 مقبول03

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 معنى األحصاء 
 أىميتيا 

 التعميمىتعريف عمم النفس -0

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 التعميمىاىمية دراسة عمم النفس -6

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال



   

 

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط
 مياراتو(–

استراتيجيات تحسين التفكير -01 تطبيقات عمى االختبارات
 االبتكارى 

خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 تطبيقات عمى حساب نسبة الذكاء
 مياراتو–

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

المحاضرات  – الحوار –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 النظرية

االمتحانات  –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 النظرية

 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -



   

 

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

زيادة عدد االمثمة المحمولة فى الجزء  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 التطبيقى

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -1

 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

 الجزء فى المحمولة االمثمة عدد زيادة -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 التطبيقى

  

 م تنفيذ المقترحات السابقة الذكرت-1 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب ( -9

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير   مجاالت التطوير 

 د.منى سعيد

قبل تدريس  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
 المقرر 

 لجنة شراء الكتب 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

قبل تدريس 
 المقرر

المحاضرون 
المساهمون فى 
 تدريس المقرر 

                               د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

                                      د منى سعيد       : التوقيع

  2121التاريخ  :     /   /   



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 1 - 

 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 306 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 306 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     99.67(        % )305ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 0.33(         %  )1راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 جيد جدا( %31.7)( 97ممتاز     )( 9.8%)( 30)
 مقبول( %18.3)( 56جيد      ) (39.87%) (122)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
 

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

1- 

2- 



   

 

 - 3 - 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 تكنولوجيا التعميم/ الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 بالتدريسعدد القائمين  7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 118 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98.31(        % )116ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1.69(         %  )2راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%16.95( )20( ممتاز     )9.32%( )11)
 ( مقبول%23.73( )28( جيد      )48.31%( )57)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () والتعممأساليب التعميم  -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8



   

 

 - 6 - 

  -2 في العام السابق
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 دراسيتقرير مقرر 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 220 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 217 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98.64(        % )217ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1.36(         %  )3راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%42.27( )93( ممتاز     )9.55%( )21)
 ( مقبول%13.18( )29( جيد      )33.64%( )74)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 196 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 190 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     96.94(        % )190ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 3.06(         %  )6راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%16.33( )32( ممتاز     )1.53%( )3)
 ( مقبول%39.8( )78( جيد      )39.29%( )77)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () والتعممأساليب التعميم  -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 102 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 98 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     96.08(        % )98ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 3.92(         %  )4راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%9.8( )10( ممتاز     )0.98%( )1)
 ( مقبول%50( )51( جيد      )35.29%)( 36)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 / تربية موسيقيةالفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 بالتدريسعدد القائمين  7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 65 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 65 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     100(        % )65ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 0(         %  )0راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%38.46( )25( ممتاز     )21.54%( )14)
 ( مقبول%7.69( )5( جيد      )32.31%( )21)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية
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 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () والتعممأساليب التعميم  -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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6107/ 6106الصحة النفسية واالرشاد النفسى عا م تقرير مقرر دراسي  

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية.
ةمعمومات أساسي –أ   

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 436 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 436 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1   -ناجح 436 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 046  -ممتاز 35 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 مقبول 86-جيد 073-
 -تدريس المقرر : – 2
 %011 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 –المناقشة  -محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 العصف الذهنى  االستنتاج
           نظري  طريقة تقويم الطالب -

 شفوي  
     أعمال فصمية 

 

 -لمتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5



   

 

 عمل ساعات عممى  - -مقترحات تحسين المقرر : -6
  وجدت ()إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
مجاالت التطوير 

 : 
وجود ساعات  -

 عممى
 

 : توصيف التطوير
  

ان يكون لكل مادة ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 
 

    
  

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

 

 

 

  



   

 

 6108/ 6107الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام   دراسي مقرر تقرير

 . والنفسية التربوية العموم: .. قسم

 -: أساسية معمومات – أ

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  المقرر اسم 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة  المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  6     )  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 – 1

 417 بالمقرر الممتحقين الطالب عدد -

 414  االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

 راسب% ( 7)  ناجح%( 99.3)    االمتحان نتيجة -

 جدا جيد(     34 )    ممتاز(     3 )  عميها الحاصمين لمتقديرات طبقا لمناجحين%  المئوية النسبة -

 مقبول(    09   )       جيد(  43  ) 

 

 -: المقرر تدريس – 2

 %011 لممقرر األساسي المحتوي من تدريسه تم لما

 %011  المقرر بمحتوي بالتدريس القائمين التزام مدي -

 %011 المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدي -

  الذهنى العصف – المناقشة -نظرية محاضرات والتعمم التعميم أساليب -



   

 

 االستنتاج

            نظري الطالب تقويم طريقة -

 شفوي  

      فصمية أعمال

 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3

  متوافرة العممية المراجع -

  متوافرة المعينة الوسائل-

  متوافرة والخامات المستمزمات -

 ال توجد  -:وتنظيمية إدارية قيود -4

 %97  -:لممقرر الطالب تقويم نتيجة -5

تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -0 -: المقرر تحسين مقترحات -6
 النفسى (مقرر االرشاد  –النفسية 

  زيادة عدد الساعات -2

  ( وجدت إن) الخارجيين المراجعين مالحظات -7

  السابق العام في التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما -8

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

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -11

 :  التطوير مجاالت

 الى المقرر تقسيم -
 – الصحة مقرر)  مقررين
 االرشاد مقرر - النفسية
 ( النفسى

 عالج طرق تحديث -2
  النفسية االضطربات

 : التطوير توصيف

تحديث المحتوى بما  -
يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 

فصل محتوى المنهج  -
الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 :  التطوير توقيت

 العام القادم

 :التنفيذ عن المسئول

 أ.د أمانى عبد المقصود

 

 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  



   

 

  الساعات عدد زيادة-3

 عممى ساعات وجود -4

 

 االرشاد النفسى 

ان يكون لكل مادة  -
ساعات نظرى وآخرى 

 عممية لكل اسبوع 

    

  

                                المقصود عبد أمانى د.أ  :   المادة منسق اسم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 6108/6109الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 741 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 741 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب %(0)    % ناجح 99 نتيجة االمتحان  -
-%جيد 09,15   %جيد جدا 49 -% ممتاز,33 لمتقديرات الحاصمين عميهاالنسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 ,%مقبول160 
 -تدريس المقرر : – 2
 %011 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر  -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 العصف الذهنى  االستنتاج –المناقشة  -محاضرات نظرية والتعمم أساليب التعميم -
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 –تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة النفسية  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى (



   

 

 زيادة عدد الساعات -6
 عمل ساعات عممى  -3

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
 مجاالت التطوير : 

تقسيم المقرر الى مقررين )  -
مقرر  -النفسية  –مقرر الصحة 

 االرشاد النفسى (
تحديث طرق عالج  -6

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

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما يتفق مع  -

تطور طرق االرشاد وطرق 
 العالج النفسى 

فصل محتوى المنهج الى  -
مقررين وهما مادة الصحة 

 النفسية ومادة االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة ساعات  -

 نظرى وآخرى عممية لكل اسبوع 

 : ير توقيت التطو 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 

 قسم العموم التربوية والنفسية  

    
  

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

                      أ.د أمانى عبد المقصود                      التوقيع 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 6109/6161الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية .
 -معمومات أساسية : –أ 
 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  المعتمدة عدد الوحدات / الساعات 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 : – 1
 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 996 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب (%1.0)    ناجح  % 89.5 نتيجة االمتحان  -
  عميها النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين -
 

%جيد 35   %جيد جدا46 -% ممتاز 8
  مقبول05%

    -: المقرر تدريس – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر

مــــدارس عمــــم الــــنفس )التحميــــل  –مفهــــوم الصــــحة النفســــية -0 
 النفسى (

 –مــــــدارس عمــــــم الــــــنفس ) المدرســــــة الســــــموكية الوجوديــــــة -6 
 االنسانية (

 وظائف الصحة النفسية  –المنحى االسالمى -3 

كيــــف تحــــافظ عمــــى صــــحتك  –مظــــاهر الصــــحة النفســــية -4 
 النفسية 

العوامـــل االيجابيـــة والســـمبية المـــؤةرة عمـــى الصـــحة النفســـية -5 
 لألفراد فى المجتمع المصرى المعاصر 

 معايير السواء والالسواء –مفهوم السواء والالسواء -6 



   

 

 الفروق بينهما  –مفهوم االضطرابات النفسية والعقمية -7 

 –اســـباب االضـــطرابات العقميـــة واألمـــراو النفســـية)الوراةة-8 
 البيئة ( 

العوامـــل النفســـية كســـبب لالضـــطرابات العقميـــة واألمـــراو -9 
 النفسية

 دراسة القمق -01 

دراسة بعو االضطرابات العقمية -00   

النفسية ) اإلرشاد  تطرق وأساليب عالج االضطرابا-06 
العالج الجماعى (  –التحميل النفسى  –النفسى   

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

 االستنتاج
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى ( –النفسية 
 زيادة عدد الساعات -6
 عمل ساعات عممى  -3

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



   

 

  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -القادم :خطة التطوير لممقرر لمعام  -11

 مجاالت التطوير : 
 –تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -

 مقرر االرشاد النفسى ( -النفسية 
 تحديث طرق عالج االضطربات النفسية  -6
 زيادة عدد الساعات -3
 وجود ساعات عممى -4
 

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما  -

يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 
فصل محتوى المنهج  -

الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة  -

ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 صودأ.د أمانى عبد المق

 
 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  

  
                           أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 

                                                                   المقصود عبد أمانى :  التوقيع
  2121التاريخ  :     /   /   

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6106  /6107 )    

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ري + )  /  ( عممي( نظ  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ ىيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 وال سمير شرف د / ن

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%          عدد       %            )      67,96عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب   --)      ( ناجح      432

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 61,23( ممتاز    102)   

 % 45,22( جيد جدا   97)     

 % 27(جيد     117)   

 % 85,26( مقبول   116)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

ن المحتوي األساسي % لما تم تدريسو م -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

ية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات األعمال الفصم
التجارب الدولية المختمفة   –التربوية  المتعددة لممنيج  

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    عمميةالمراجع ال -
 غير متوافرة

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

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

   -إدارية وتنظيمية: قيود -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

داد بنك أسئمة إع إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس  أستاذ

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

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود  

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6107  /6108   )  

 التربوية والنفسية  قسم : .العموم

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر    )    ( غير متوفر )  عة الخارجية لالمتحاننظام المراج 6

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ ىيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 

 

 



   

 

 -تخصصة :معمومات م –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 610 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 606 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%            )     ,33%       عدد       01,99عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب   2( ناجح        )    604

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 صمين عميياالحا

 % 11,19( ممتاز    116)   

 % 66,33( جيد جدا   204)     

 %20 ,79(جيد     126)   

 % 23,26( مقبول   159)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 س بناؤه     منيج وأمفيوم ال

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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



   

 

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات 
التجارب الدولية المختمفة   – التربوية  المتعددة لممنيج 

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العممية -
 ر متوافرةغي

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 -1)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

) 2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -وير لممقرر لمعام القادم :خطة التط -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
   المختمفة لمتقويم

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 أستاذ المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس 

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

 رئيس مجمس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                                

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6108  /6109   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -ية :معمومات أساس –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ ىيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 756 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%          عدد       %            )     100عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب   --( ناجح        )    756

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 53,9( ممتاز    73)   

 % 55,33( جيد جدا   257)     

 %29 ,37(جيد     225)   

 % 62,23( مقبول   181)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 مكونات ( المنيج    عناصر )

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات 
التجارب الدولية المختمفة   –التربوية  المتعددة لممنيج  

 تطوير المناىج  ل

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير االت التطوير مج

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 أستاذ المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس 

 م & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد د / صباح عبد الحك            

                                إيمان حمدى عماررئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6109  /6161   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 مين بالتدريسعدد القائ 7

 د/ ىيام مصطفى عبد اهللأ. أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 .د / سماح حممى يس   أ

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال سمير شرف 

 & د/صالح عالم د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1007 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 989 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          9988    ( ناجح 988)     عدد   نتيجة االمتحان  -



   

 

 %               0 ,10     ( راسب   1)   عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 27( ممتاز    272)   

 % 7,20( جيد جدا   208)     

 %27 ,61(جيد     278)   

 % 91,22( مقبول   231)      

 ، %2( ا1%  ، ر.ل )1 ,69(  17غياب )

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 ر ) مكونات ( المنيج   عناص

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 



   

 

دراسة   )     (حاضرات نظرية )      (تدريب عممي، (م  )    أساليب التعميم والتعمم -
 حالة  

  (   أنشطة فصمية ) .  

( . منصات تعميمية اليكترونية ) 

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات التربوية  
 التجارب الدولية المختمفة  لتطوير المناىج   –منيج  المتعددة لم

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

 الزيارات الميدانية وجود قصور فى بعض االمكانيات والتمويل و   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,96  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

الرجوع إلى المصادر والمراجع ومواقع الشبكة العالمية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 لتحديث المادة العممية لممنيج 

 إضافة تطبيقات جديدة وأمثمة عممية . -2

 .  onlineتصميم أنشطة واختبارات تكوينية  -3



   

 

)إن وجدت المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
) 

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد مجموعة انشطة  إمكانيات التدريس 
تعميمية متنوعة 

متنوعة بين التدريس 
المباشر والتدريس عن 

 بعد 

مساىمون فى المحاضرون ال قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون المساىمون فى  أثناء تدريس المقرر
تدريس المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 أستاذ المادة :   أ.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.د / سماح حممى يس 

 د/ صالح عالم  & نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد  د / صباح عبد الحكم & د /            

                                إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6106  /6107  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ هيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

  د/ صباح عبد الحكم

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 421 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 421 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%          عدد       %             111عدد       نتيجة االمتحان  -
 سب( را  -( ناجح        )    421)

 %   2,15( ممتاز  64)    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -



   

 

 %6,34( جيد جدا  146)      الحاصمين عميها

 %       6,21(جيد  91)    

 %5,28( مقبول    121)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

 84-61)      (    61> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق 
 أساليب التعميم والتعمم  –دريس الت

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     عينةالوسائل الم-
 غير متوافرة

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -:مقترحات تحسين المقرر  -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

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

1- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تطوير مجاالت ال

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
ون فى تدريس المساهم
 المقرر 



   

 

 المختمفة لمتقويم  

 

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

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( طرق 

(6107  /6108  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ هيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 611 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 617 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%             49,%     عدد       99 ,11عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب 3( ناجح             )    614)

 %   17,8( ممتاز  49)    ئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات النسبة الم -



   

 

 %89,37( جيد جدا  231)      الحاصمين عميها

 %       22,38(جيد  232)    

 %37,11( مقبول    63)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     رر الم محتوى
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

 84-61)      (    61> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق 
 التعميم والتعمم  أساليب –التدريس 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

2-  

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
تدريس المساهمون فى 



   

 

 المقرر  المختمفة لمتقويم  

 

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

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي                                            

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6108  /6109  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 صطفى عبد اهللأ.م.د/ هيام م أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 762 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

   %          , 26عدد         -%  99 ,21عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب 2( ناجح               )    761)

 %   44,11( ممتاز  81)    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -



   

 

 %88,21( جيد جدا  161)      الحاصمين عميها

 %       19,11( جيد  85)    

 %72,34( مقبول    266)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 االموضوعات التي تم تدريسه -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

 84-61)      (    61> )      (  يس بمحتوي المقرر مدي التزام القائمين بالتدر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

عمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق األ
 أساليب التعميم والتعمم  –التدريس 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

جة محدودة  )     ( ( متوافرة بدر   )     ( متوافرة )    المراجع العممية -
 غير متوافرة

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -ب لممقرر:نتيجة تقويم الطال -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

2-  

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 



   

 

 المقرر  مختمفة لمتقويم  ال

 

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

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 دبد المقصو رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي                                               

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6109  /6161  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 دريس المناهج وطرق الت التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 سماح حممى يس د/ أ. ضرين المساهمين فى تدريس المقرر أسماء المحا 8

  صالح عالم د/ 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1111 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 993 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    -%  92 ,44   ناجح ( 918)عدد    نتيجة االمتحان  -

 %                           7 , 55    ( راسب75)  عدد  



   

 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 %   5,4   ( ممتاز  42)    

 %37,13  ( جيد جدا  132)     

 %       29, 18   ( جيد  267)    

 %96,51 ( مقبول    477)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 الجودة (  التقويم ) التقويم وفمسفة
 

 84-61)      (    61> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    ()     

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق 
 أساليب التعميم والتعمم  –التدريس 



   

 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    العمميةالمراجع  -
 غير متوافرة

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

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

 وجود قصورفى بعض االمكانيات والتمويل   -ود إدارية وتنظيمية:قي -4

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

 إضافة تطبيقات وأمثمة عممية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

الرجوع إلى شبكة المعمومات والمراجع العممية لتحديث -2
 المادة العممية . 

 لطالبية عند تنفيذ المقرر زيادة التفاعل والمشاركة ا -3

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

 عمل بنك أسئمة لممقرر -2

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

1- 

2- 

 -ة التطوير لممقرر لمعام القادم :خط -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 



   

 

 لممكتبة 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانيات التدريس 
تتناسب مع الفروق 

الفردية اختبارات 
 (   onlineة ) تكويني

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر 

 

   نوال شرف & د /  سماح حممى يس .د / أ.أستاذ المادة  :   

 & د / إسالم عبد الحميد                              صالح عالم د /                   

 إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ.د / 

 

 



 
 

 

 

 

 

 لوادة أشغال فنية تقرير هقرر دراسي

 م 7102/7102لعام 

 قسن: االقتصاد الونزلي

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 أشغال فُيح  اسى انًمطض 1

 الرصاز يُعني   انررصص 2

 انطاتؼح  انفطلح / انًسرىي 3

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

 يشكم تًؼطفح يجهس انمسى  انُظاو انًرثغ الذرياض نجُح االيرحاَاخ 5

 يرىفط       غيط يرىفط √      َظاو انًطاجؼح انراضجيح ناليرحاٌ 6

 اسراش واحس نهًازج  ػسز انمائًيٍ تانرسضيس 7

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 115 انطالب انًهرحميٍ تانًمطضػسز  -

 114 ػسز انطالب انصيٍ أزوا االيرحاٌ  -

 .   %         77%          ػسز 11.13ػسز  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ضاسة                 

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثمبببببا نهرمبببببسيطاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 جيس جسا       67.73يًراظ         15.65       

 يمثىل        1.74جيس            13.11         

 -تذريس الوقرر : – 7

زضاسح انريى  واأللًشح انًررهفح انًسررسيح في ػًم -1 انًىضىػاخ انري ذى ذسضيسها -
 يفاضش انرياييح.

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

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

اذرياض يشطوع انرياييح تاسررساو ذايح انجىخ.-4  

يراتؼح يشطوع انرياييح واسراليح-5  

اج زضاسح غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَر-6
 يفاضش كطوشيه.

اذرياض يشطوع كطوشيه . -7  

يراتؼح يشطوع انكطوشيه واسراليح-7  

زضاسح غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج يفاضش -1
 كطوشيه.

اذرياض يشطوع انرطيكى انيسوي. -11  

يراتؼح يشطوع انرطيكى واسراليه. -11  

زضاسح انرططيع تشطائط انساذاٌ وذُفيص يفاضش  -12



 
 تاسررساو شطائط انساذاٌ.

اذرياض يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ. -13  

 يراتؼح يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ واسراليح. -14

 %111  % نًا ذى ذسضيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًمطض -

 75√     <      74-61             61> يسي انرعاو انمائًيٍ تانرسضيس تًحرىي انًمطض  -

 75√    <       74-61             61> يسي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىػاخ انًمطض -

 ذسضية ػًهي√ يحاضطاخ َظطيح              أسانية انرؼهيى وانرؼهى -

 أَشطح فصهيح√   زضاسح حانح                     

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

 َظطي                  شفىي         انطالب طيمح ذمىيى  -

 ػًهي√    أػًال فصهيح               

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انًطاجغ انؼهًيح -

 تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج يرىافطج    يرىافطج√     انىسائم انًؼيُح-

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انًسرهعياخ وانراياخ -

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

 انًازج.

 ظيازج ػسز انهي%ح انًؼاوَح نرسضيس انجاَة انرطثيمي -

 %88.53   -نتيجة تقوين الطالب للوقرر: -5

 ظيازج ػسز انماػاخ انسضاسيح نرسضيس انجاَة انؼًهي. -1 -هقترحات تحسين الوقرر : -6

 ظيازج ذكهيف انًؼيسيٍ.-2

ذببىفيط أحببسز األزواخ وانرايبباخ واالالخ انحسيثببح انالظيببح -3

 نهًمطض.

 -1 )إٌ وجسخ (هالحظات الوراجعين الخارجيين  -2

2- 

3- 

هااا تاان تن ياامق هاان هقترحااات التطااوير فااي العااام  -2

 السابق

 إَرساب يٍ يمىو ترسضيس انجاَة انرطثيمي-1

2- 

3- 

)يا هي و األسبثاب ها لن يتن تن يمق هن هقترحات  -9

) 

ػببسو ظيببازج أيبباكٍ ذرببعيٍ انًشبباضيغ انراصببح تانطهثببح َظببطا  -1

 نًحسوزيح انًكاٌ.

2- 

3- 

 -القادم : خطة التطوير للوقرر للعام -01

 انًس%ىل ػٍ انرُفيص ذىليد انرطىيط  ذىصيف انرطىيط يجاالخ انرطىيط 

 ذحسيٍ إيكاَياخ انرسضيس 

 

شطاء يطاجغ حسيثح  -

 نهًكرثح

انرُىع في  طق -

 انرسضيس

وكانح انسضاساخ انؼهيا  يغ تسايح انؼاو انسضاسي

 ونجُح شطاء

انمسى انؼهًي وػًيس 

 انكهيح

ػسز انًسضجاخ ظيازج - ذحسيٍ انًطافك

واألياكٍ انًراحح 

 نرسضيس انجاَة انؼًهي

ذىفيط يكاٌ يُاسة  -

نررعيٍ أػًال انطالب 

السررسايها في 

يؼاضض انكهيح 

 وانجايؼح

 في انرطح انًسرمثهيح نهكهيح

 

 

 

 

 لثم ذسضيس انًمطض

 ػًيس انكهيح

 

 

 

 

إزاضج ش%ىٌ انًكاٌ 

 وػًازج انكهيح



 
 انًازج :  ز/ ياسًيٍ إتطاهيى تاظيس أسراشاسى 

 انرىليغ :                                            

 

 24/6/2117ذى اإلػرًاز تًجهس انمسى تراضيد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 لوادة أشغال فنية تقرير هقرر دراسي

 م 7102/7109لعام 

 

 قسن: االقتصاد الونزلي

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 أشغال فُيح  اسى انًمطض 1

 الرصاز يُعني   انررصص 2

 انطاتؼح  انفطلح / انًسرىي 3

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

 يشكم تًؼطفح يجهس انمسى  انُظاو انًرثغ الذرياض نجُح االيرحاَاخ 5

 يرىفط       غيط يرىفط √      َظاو انًطاجؼح انراضجيح ناليرحاٌ 6

 اسراش واحس نهًازج  تانرسضيسػسز انمائًيٍ  7

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 141 ػسز انطالب انًهرحميٍ تانًمطض -

 141 ػسز انطالب انصيٍ أزوا االيرحاٌ  -

 %          1.34-2%          ػسز  17.65-147ػسز  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ضاسة                 

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثمبببببا نهرمبببببسيطاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 جيس جسا  57.72يًراظ            21.53         

 .        يمثىل67جيس               11.16       

 -تذريس الوقرر : – 7

زضاسح انريى  واأللًشح انًررهفح انًسررسيح في ػًم -1 انًىضىػاخ انري ذى ذسضيسها -
 يفاضش انرياييح.

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

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

انرياييح.اذرياض يشطوع -4  

يراتؼح يشطوع انرياييح واسراليح-5  

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

اذرياض يشطوع كطوشيه يٍ فٍ األيجطويي. -7  

يراتؼح يشطوع انكطوشيه واسراليح-7  

زضاسح غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج يفاضش -1
 كطوشيه.

انرطيكى انيسوي. اذرياض يشطوع -11  

يراتؼح يشطوع انرطيكى واسراليه. -11  

زضاسح انرططيع تشطائط انساذاٌ وذُفيص يفاضش  -12
 تاسررساو شطائط انساذاٌ.

اذرياض يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ. -13  

 يراتؼح يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ واسراليح. -14

 % 111 ض% نًا ذى ذسضيسه يٍ انًحرىي األساسي نهًمط -



 
 75√     <      74-61             61> يسي انرعاو انمائًيٍ تانرسضيس تًحرىي انًمطض  -

 75√    <       74-61             61> يسي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىػاخ انًمطض -

 ذسضية ػًهي√ يحاضطاخ َظطيح              أسانية انرؼهيى وانرؼهى -

 أَشطح فصهيح√   زضاسح حانح                     

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

 َظطي                  شفىي          طيمح ذمىيى انطالب -

 ػًهي√    أػًال فصهيح               

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انًطاجغ انؼهًيح -

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انىسائم انًؼيُح-

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انًسرهعياخ وانراياخ -

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

 انجاَة انؼًهي

ػبببسو وجبببىز أيببباكٍ كافيبببح نرربببعيٍ األػًبببال انفُيبببح  -

 انراصح تانًازج.

 % 77.76   -نتيجة تقوين الطالب للوقرر: -5

 ظيازج ػسز انماػاخ انسضاسيح نرسضيس انجاَة انؼًهي. -1 -هقترحات تحسين الوقرر : -6

 ظيازج ذكهيف انًؼيسيٍ.-2

ذببىفيط أحببسز األزواخ وانرايبباخ واالالخ انحسيثببح انالظيببح -3

 نهًمطض.

 -1 )إٌ وجسخ (هالحظات الوراجعين الخارجيين  -2

2- 

3- 

هااا تاان تن ياامق هاان هقترحااات التطااوير فااي العااام  -2

 السابق

 إَرساب يٍ يمىو ترسضيس انجاَة انرطثيمي-1

2- 

3- 

األسبثاب )يا هي و ها لن يتن تن يمق هن هقترحات  -9

) 

ػببسو ظيببازج أيبباكٍ ذرببعيٍ انًشبباضيغ انراصببح تانطهثببح َظببطا -1

 نًحسوزيح انًكاٌ.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للوقرر للعام القادم : -01

 انًس%ىل ػٍ انرُفيص ذىليد انرطىيط  ذىصيف انرطىيط يجاالخ انرطىيط 

 ذحسيٍ إيكاَياخ انرسضيس 

 

شطاء يطاجغ حسيثح  -

 نهًكرثح

 طق انرُىع في -

 انرسضيس

وكانح انسضاساخ انؼهيا  يغ تسايح انؼاو انسضاسي

 ونجُح شطاء

انمسى انؼهًي وػًيس 

 انكهيح

ظيازج ػسز انًسضجاخ - ذحسيٍ انًطافك

واألياكٍ انًراحح 

 نرسضيس انجاَة انؼًهي

ذىفيط يكاٌ يُاسة  -

نررعيٍ أػًال انطالب 

السررسايها في 

يؼاضض انكهيح 

 وانجايؼح

مثهيح نهكهيحفي انرطح انًسر  

 

 

 

 

 لثم ذسضيس انًمطض

 ػًيس انكهيح

 

 

 

 

إزاضج ش%ىٌ انًكاٌ 

 وػًازج انكهيح

 انًازج :  ز/ ياسًيٍ إتطاهيى تاظيس أسراشاسى 

 :انرىليغ 

 9/01/7109ذى اإلػرًاز تًجهس انمسى تراضيد:

 



 
 لوادة أشغال فنية تقرير هقرر دراسي

 م 7109/7171لعام 

 قسن: االقتصاد الونزلي

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 أشغال فُيح  اسى انًمطض 1

 الرصاز يُعني   انررصص 2

 انطاتؼح  انفطلح / انًسرىي 3

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

 يشكم تًؼطفح يجهس انمسى  انُظاو انًرثغ الذرياض نجُح االيرحاَاخ 5

 يرىفط       غيط يرىفط √      َظاو انًطاجؼح انراضجيح ناليرحاٌ 6

 اسراش واحس نهًازج  ػسز انمائًيٍ تانرسضيس 7

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 315 ػسز انطالب انًهرحميٍ تانًمطض -

 315 ػسز انطالب انصيٍ أزوا االيرحاٌ  -

      %   11.67        -- 314ػسز  َريجح االيرحاٌ  -

 َاجح               ضاسة                 

انُسبببببثح انً%ىيبببببح % نهُببببباجحيٍ  ثمبببببا نهرمبببببسيطاخ  -

 انحاصهيٍ ػهيها

 جيس جسا%  36يًراظ           % 21.5         

 يمثىل% 7       جيس             %  26       

 -تذريس الوقرر : – 7

زضاسح انريى  واأللًشح انًررهفح انًسررسيح في ػًم -1 انًىضىػاخ انري ذى ذسضيسها -
 يفاضش انرياييح.

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

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

انرياييح.اذرياض يشطوع -4  

يراتؼح يشطوع انرياييح واسراليح-5  

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

اذرياض يشطوع كطوشيه يٍ فٍ األيجطويي. -7  

يراتؼح يشطوع انكطوشيه واسراليح-7  

زضاسح غطظ انكطوشيح انيسوي واسررسايها في اَراج يفاضش -1
 كطوشيه.

انرطيكى انيسوي. اذرياض يشطوع -11  

يراتؼح يشطوع انرطيكى واسراليه. -11  

زضاسح انرططيع تشطائط انساذاٌ وذُفيص يفاضش  -12
 تاسررساو شطائط انساذاٌ.

اذرياض يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ. -13  

 يراتؼح يشطوع انرططيع تشطائط انساذاٌ واسراليح. -14

 % 111 نهًمطض% نًا ذى ذسضيسه يٍ انًحرىي األساسي  -



 
 75√     <      74-61             61> يسي انرعاو انمائًيٍ تانرسضيس تًحرىي انًمطض  -

 75√    <       74-61             61> يسي ذغطيح االيرحاٌ نًىضىػاخ انًمطض -

 ذسضية ػًهي√ يحاضطاخ َظطيح              أسانية انرؼهيى وانرؼهى -

 أَشطح فصهيح√   زضاسح حانح                     

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

 َظطي                  شفىي          طيمح ذمىيى انطالب -

 ػًهي√    أػًال فصهيح               

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطجيرىافطج    √     انًطاجغ انؼهًيح -

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انىسائم انًؼيُح-

 يرىافطج    يرىافطج تسضجح يحسوزج    غيط يرىافطج√     انًسرهعياخ وانراياخ -

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

 انجاَة انؼًهي

ػبببسو وجبببىز أيببباكٍ كافيبببح نرربببعيٍ األػًبببال انفُيبببح  -

 انراصح تانًازج.

 % 77.76   -نتيجة تقوين الطالب للوقرر: -5

 ظيازج ػسز انماػاخ انسضاسيح نرسضيس انجاَة انؼًهي. -1 -هقترحات تحسين الوقرر : -6

 ظيازج ذكهيف انًؼيسيٍ.-2

واالالخ انحسيثببح انالظيببح ذببىفيط أحببسز األزواخ وانرايبباخ -3

 نهًمطض.

 -1 )إٌ وجسخ (هالحظات الوراجعين الخارجيين  -2

2- 

3- 

هااا تاان تن ياامق هاان هقترحااات التطااوير فااي العااام  -2

 السابق

 إَرساب يٍ يمىو ترسضيس انجاَة انرطثيمي-1

2- 

3- 

)يا هي و األسبثاب ها لن يتن تن يمق هن هقترحات  -9

) 

انًشبباضيغ انراصببح تانطهثببح َظببطا  ػببسو ظيببازج أيبباكٍ ذرببعيٍ-1

 نًحسوزيح انًكاٌ.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للوقرر للعام القادم : -01

 انًس%ىل ػٍ انرُفيص ذىليد انرطىيط  ذىصيف انرطىيط يجاالخ انرطىيط 

 ذحسيٍ إيكاَياخ انرسضيس 

 

شطاء يطاجغ حسيثح  -

 نهًكرثح

انرُىع في  طق -

 انرسضيس

وكانح انسضاساخ انؼهيا  يغ تسايح انؼاو انسضاسي

 ونجُح شطاء

انمسى انؼهًي وػًيس 

 انكهيح

ظيازج ػسز انًسضجاخ - ذحسيٍ انًطافك

واألياكٍ انًراحح 

 نرسضيس انجاَة انؼًهي

ذىفيط يكاٌ يُاسة  -

نررعيٍ أػًال انطالب 

السررسايها في 

يؼاضض انكهيح 

 وانجايؼح

 في انرطح انًسرمثهيح نهكهيح

 

 

 

 

 لثم ذسضيس انًمطض

 ػًيس انكهيح

 

 

 

 

إزاضج ش%ىٌ انًكاٌ 

 وػًازج انكهيح

 انًازج :  ز/ ياسًيٍ إتطاهيى تاظيسأسراش  اسى

 انرىليغ :  

 6/12/2121ذى اإلػرًاز تًجهس انمسى تراضيد:

 



 
 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

2016/2017 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 عهد :التربية النوعيةكلية / م
 قسم: االقتصاد المنزلي

 -معلومات أساسية : –أ 
 االغذية    تحليل اسم المقرر 
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 قسمتشكيل مجلس ال النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

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

 حرمان         100   30 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا              %93.33     ازممت 
 مقبول                    %0      جيد  

 -تدريس المقرر : – 2
 مقدمة في علم تحليل األغذية واهم اهدافة.  .1 تدريسهاالموضوعات التي تم  -

معاااايير األغذياااة واألنغماااة العذائياااة )معاااايير الجاااود   .2
واالمان لالغذية وخالفة( طرق سحب العينات العذائية 

 وحفغها واعدادها للتحليل وجود  النتائج.
العينااات )أنواعهااام أهاام االعتاااارات الواجااب مراعاتهااا  .3

 عند أخذ العينة(.
عاداد نماوذج لهاا وكيفياة تااع  .4 طارق ساحب العيناات واا

عدادها للتحليل.   حفغها واا

√ 

0 

3.33 

0 

3.3

3% 



   

 األدوات المستخدمة في أخذ العينات. .5
 طرق األستخالص والفصل. .6
 تحليل الكربوهيدرات. متقدير الحموضةم تقدير الرطواة .7
 .المختلفة العذائية المواد في الرطواة تقدير .8
ره طااارق تقااادي مأهميتااا  فاااي العاااذا م الرمااااد: أنواعااا  .9

 ميكروبيولوجيا المياه .
تفاعالتهااااا و م تركيبهااااام الزيااااوت والاااادهون: أهميتهااااا .10

 تقدير نسب الدهون الكلية.م تلفها
 

طاااارق م تركيبهااااا مالبروتينااااات: أهميتهااااا فااااي العااااذا  .11
 تقديرها.

 متركيبهاااااااا مالكربوهيااااااادرات: أهميتهاااااااا فاااااااي العاااااااذا  .12
 طرق تقديرها.متفاعالتها

 طرق تقديرها. –ها تركيب ماأللياف: أهميتها في العذا  .13
 تقدير الفتيامينات واألمالح المعدنية. .14
 األنزيمات و تفاعالتها في العذا . .15
 تقديراأللوان و مكساات الطعم و اإلضافات العذائية. .16

لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  % -
 للمقرر

85% 

 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              البطريقة تقويم الط -
 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  زمات والخاماتالمستل -
عدم من الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنغيمية: -4

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

من أماكن كافية لتخزين ا عمال الفنية الناتجة 
 الجانب التطبيقي للطالب بالقسم.

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



   

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

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

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -3
 المنزل.

 اب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقيانتد -4
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 الستخدامها في معارض الكلية والجامعة
)إن مالحغااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 السابقالعام 

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

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

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

كافي بالكلية  عضاء ييئة التدريس على وضع 
 ا سئلةبنوك 

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

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

 بالتبادل كل عام
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -3

ا ماكن وزيادة أعداد بسبب محدودية النظري 
  الطالب كل عام



   

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

 محدودية ا ماكن المخصصة للقسم بالكلية
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب على ا نماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو ييئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
 ووكالة الكلية بالتدريس

 لشئون 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
 لشئون التعليم والطالب

يادة عدد المدرجات وا ماكن ز  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 الكلية

 محمد أ.م .د/ مني –منال عبدالرحمن أ.د/ أستاذ المقرر :   
  منسق المقرر  :   

 ا   :ااااااااااإمض
 :      خاااااااااالتاري

 م 2018/   28/1تم مناقشة التقرير واعتماد  امجلس القسم المنعقد بتاريخ    
 توقيع رئيس القسم

 
 
 
 



   

 (16 نموذج رقم )
 2017/2018تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 معهد :التربية النوعيةكلية / 

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 
 االغذية    تحليل اسم المقرر 
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لقسمتشكيل مجلس ا 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
 115 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 114 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %      عدد                %       عدد           نتيجة االمتحان  -

 99.13       114ناجح   
       

 حرمان 
النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 يد جداج              % 73.9   ازممت 
 مقبول            %.87        جيد  

 -تدريس المقرر : – 2
 مقدمة في علم تحليل األغذية واهم اهدافة.  .1 تم تدريسهاالموضوعات التي  -

معاااايير األغذياااة واألنغماااة العذائياااة )معاااايير الجاااود   .2
واالمان لالغذية وخالفة( طرق سحب العينات العذائية 

 وحفغها واعدادها للتحليل وجود  النتائج.
العينااات )أنواعهااام أهاام االعتاااارات الواجااب مراعاتهااا  .3

 عند أخذ العينة(.
عاداد نماوذج لهاا وكيفياة تا .4 اع طارق ساحب العيناات واا

√ 

0 

87%. 

0 

23.

4% 



   

عدادها للتحليل.   حفغها واا
 األدوات المستخدمة في أخذ العينات. .5
 طرق األستخالص والفصل. .6
 تحليل الكربوهيدرات. متقدير الحموضةم تقدير الرطواة .7
 .المختلفة العذائية المواد في الرطواة تقدير .8
قاااديره طااارق ت مأهميتااا  فاااي العاااذا م الرمااااد: أنواعااا  .9

 ميكروبيولوجيا المياه .
تفاعالتهااااا و م تركيبهااااام الزيااااوت والاااادهون: أهميتهااااا .10

 تقدير نسب الدهون الكلية.م تلفها
 

طاااارق م تركيبهااااا مالبروتينااااات: أهميتهااااا فااااي العااااذا  .11
 تقديرها.

 متركيبهاااااااا مالكربوهيااااااادرات: أهميتهاااااااا فاااااااي العاااااااذا  .12
 طرق تقديرها.متفاعالتها

 طرق تقديرها. –كيبها تر  ماأللياف: أهميتها في العذا  .13
 تقدير الفتيامينات واألمالح المعدنية. .14
 األنزيمات و تفاعالتها في العذا . .15
 تقديراأللوان و مكساات الطعم و اإلضافات العذائية. .16

 
لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  % -

 للمقرر
85% 

 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              الطالبطريقة تقويم  -
 عملي          أعمال فصلية     

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

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



   

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

، كذلك عدم وجود لتدريس الجانب التطبيقي
جة من أماكن كافية لتخزين ا عمال الفنية النات

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

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

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -3
 المنزل.

 نتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقيا -4
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 الستخدامها في معارض الكلية والجامعة
)إن مالحغااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 ام السابقالع

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

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

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

كافي بالكلية  عضاء ييئة التدريس على وضع 
 وك ا سئلةبن

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

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

 بالتبادل كل عام



   

زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -3
ية ا ماكن وزيادة أعداد بسبب محدودالنظري 

  الطالب كل عام
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -4

الستخدامها في معارض الكلية والجامعة بسبب 
 محدودية ا ماكن المخصصة للقسم بالكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 فيذالمسئول عن التن 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
لية ووكالة الك بالتدريس

 لشئون 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
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات وا ماكن   تحسين المرافق
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 الكلية

 

 أستاذ المقرر :   أ.م .د/ مني محمد
  نسق المقرر  :   م

 ا   :ااااااااااإمض
 :      خاااااااااالتاري

 م 2018/  6/  24تم مناقشة التقرير واعتماد  امجلس القسم المنعقد بتاريخ   
 توقيع رئيس القسم



   

 
 (16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 يةكلية / معهد :التربية النوع

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 
 االغذية    تحليل اسم المقرر 
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    عة الخارجية لالمتحاننظام المراج 6
 استاذ للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

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

     98.66       147ناجح   
       

 حرمان 
النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 يد جداج              %34.9   ازممت 
 مقبول            %10        جيد  

 -تدريس المقرر : – 2
 في علم تحليل األغذية واهم اهدافة. مقدمة  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

معاااايير األغذياااة واألنغماااة العذائياااة )معاااايير الجاااود   .2
واالمان لالغذية وخالفة( طرق سحب العينات العذائية 

 وحفغها واعدادها للتحليل وجود  النتائج.
العينااات )أنواعهااام أهاام االعتاااارات الواجااب مراعاتهااا  .3

√ 

0 

6%. 

0 

52.

3% 



   

 عند أخذ العينة(.
عاداد نماوذج لهاا وكيفياة تااع طارق ساحب العيناا .4 ت واا

عدادها للتحليل.   حفغها واا
 األدوات المستخدمة في أخذ العينات. .5
 طرق األستخالص والفصل. .6
 تحليل الكربوهيدرات. متقدير الحموضةم تقدير الرطواة .7
 .المختلفة العذائية المواد في الرطواة تقدير .8
طااارق تقاااديره  مأهميتااا  فاااي العاااذا م الرمااااد: أنواعااا  .9

 يا المياه .ميكروبيولوج
تفاعالتهااااا و م تركيبهااااام الزيااااوت والاااادهون: أهميتهااااا .10

 تقدير نسب الدهون الكلية.م تلفها
طاااارق م تركيبهااااا مالبروتينااااات: أهميتهااااا فااااي العااااذا  .11

 تقديرها.
 متركيبهاااااااا مالكربوهيااااااادرات: أهميتهاااااااا فاااااااي العاااااااذا  .12

 طرق تقديرها.متفاعالتها
 ها.طرق تقدير  –تركيبها  ماأللياف: أهميتها في العذا  .13
 تقدير الفتيامينات واألمالح المعدنية. .14
 األنزيمات و تفاعالتها في العذا . .15
 تقديراأللوان و مكساات الطعم و اإلضافات العذائية. .16

 
لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  % -

 للمقرر
85% 

 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  المراجع العلمية -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات -

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



   

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

، كذلك عدم وجود لتدريس الجانب التطبيقي
أماكن كافية لتخزين ا عمال الفنية الناتجة من 

 بيقي للطالب بالقسم.الجانب التط
 %92.39  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة للمكتبة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص إدارة  -3
 المنزل.

 جانب التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس ال -4
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 الستخدامها في معارض الكلية والجامعة
)إن مالحغااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

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

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

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

كافي بالكلية  عضاء ييئة التدريس على وضع 
 بنوك ا سئلة

معيدين المعينين في تخصص إدارة زيادة عدد ال -2
وذلك بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي المنزل.

يتم بها تعيين معيد واحد 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 أعدادالنظري 
  الطالب كل عام

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

 محدودية ا ماكن المخصصة للقسم بالكلية
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 دريس الت
   

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

 ب لشئون التعليم والطال
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
 لشئون التعليم والطالب

 ماكن زيادة عدد المدرجات وا تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 الكلية

 أستاذ المقرر: د/ يحيي عبد المنعم

  منسق المقرر  :   

 اء  :ــــــــــإمض

 :      خـــــــــالتاري

 م 10/2019/ 9تم مناقشة التقرير واعتمادة بمجلس القسم المنعقد بتاريخ   

 توقيع رئيس القسم



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

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

 راسب 5      ناجح       300      
للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا  12.67                ممتاز    3       

 مقبول 54.67          جيد        29.67      
 -تدريس المقرر : – 2
تقببببدير العناصببببر  –مقدمببببة فببببي علببببم تحليببببل ا غذيببببة   الموضوعات التي تم تدريسها -

البطاقببة  -سببالمة الغببذاء –المببواد المضببافة  –الغذائيببة 
  الغذائية 

لمببا تببم تدريسبب  مببن المحتببوي ا ساسببي  % -
 للمقرر

 100 % 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس بمحتبببببوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
   ا عمال الفصلية )تذكر( :   

 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
عبببدم تبببوافر مبببن الصبببعوبات التبببي تعبببرض لهبببا المقبببرر   -قيود إدارية وتنغيمية: -4

العببببدد الكبببببافي مبببببن أعضبببباء الهيئبببببة المعاونبببببة لتبببببدريس 
  الجانب التطبيقي

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

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -2
إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطبالب علبي  -3

 ا نماط المختلفة للتقويم 
)إن مالحغاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي 
 

)مبا يبي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

شراء مراجع حديثة للمكتببة لمحدوديبة الميزانيبة  -1
 المخصصة لشراء الكتب بالقسم 

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



   

 مراجع حديثة للمكتبة شراء .1 تحسين امكانيات التدريس 
 
 

انتبببببداب مبببببن يقبببببوم بتبببببدريس  .2
 الجانب التطبيقي 

 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 

  قبل بدء تدريس المقرر
 

 

وكالببببة الكليببببة للدراسببببات 
العليا ولجنة شراء الكتب 

 بالقسم 
القسببببببم العلمببببببي ووكالببببببة 
الكليبببببة لشبببببئوون التعلبببببيم 

 والطالب 

 ، د/شيماء عطا  زة زييرا.د/ع اسم منسق المادة : 
 2020/ 12/    6التوقيع :                                            التاريخ :   



 

 (16 رقم ) موذجن
 تقرير مقرر دراسي

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

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

   ) حرمان(%99.13    114 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 %                  جيد جدا  %44.35       ازممت 
 %                   مقبول %             جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة فبببا علبببم التغذيبببة وبعببب  المصبببطلحات  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

علم التغذية ودورها في بناء الجسم والشروط الواجب 
 توافرها فا طعام االنسان وعالمات التغذية السليمة  

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

 بالتخصص.
مببببببواد الغببببببذاء والعوامببببببل المبببببب ثرة علببببببا حاجببببببة  -3

√ 

1 

 15.65  17.21  
%

 

 

  

27.8

3%

 

 

 

%

 

 

  



 اإلنسان للغذاء 
تعريف التقنين الغذائي وأهميت  القواعد األساسية  -4

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

 كميات األطعمة لألسر
تقبببدير احتياجبببات الفبببرد مبببن األطعمبببة المشبببتراة.  -6

 ومضمون(. ميزانية الطعام) تعريف ب
 دخل األسرة و ميزانية الطعام لألسرة -7
العببادات الغذائيببة  كيفيببة تكوينهببا والعوامببل التببي  -8

 ت ثر عليها
 العادات الغذائية السىئ  ووسائل عالجها   -9

 تقييم الحالة الغذائية 10
مفهبببوم سبببوء التغذيبببة وأسببببابها وكيفيبببة الوقايبببة  -11

 منها 
 أمرا  سوء التغذية -12
 عوامل التي تنظم عملي  تناول الطعام ال -13
البببببببببببرام  اإلرشببببببببببادية الغذائيببببببببببة والمنظمببببببببببات  -14

والهيئبببات الحكوميبببة المسبببئولة عبببن تخطبببيق ووضبببع 
 البرام  الغذائية

لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  % -
 للمقرر

90% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذكر( :   

 ألعمال الطالبمعار  فنية 
 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 -

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  
√ 



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

   كذلك عدم وجود التطبيقيلتدريس الجانب 
 %87.82            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة للمكتبة -1 مقترحات تحسين المقرر : -6

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

 التغذي زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -3
 من يقوم بتدريس الجانب التطبيقيانتداب -4
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس -5

 النظري  

)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

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

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

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

بالكلية ألعضاء هيئة التدريس علا وضع بنوك 
 األسئلة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص -2
بب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم وذلك بس.التغذي 

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

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

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

تحسين 
إمكانيات 

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم



 التدريس 
   

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
المختلفة الطالب علا األنماط 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 .التغذي تخصص 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد الكلية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  تدريس المقررقبل 
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معار  الكلية والجامعة

إدارة شئون المكان وعمادة  المقررقبل تدريس 
 الكلية

 أ.د / سعيد مناع جاد الرب   اسم منسق المادة :
 2018 / 6/     24التوقيع :                                            التاريخ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 :التربية النوعيةكلية / معهد 
 قسم: االقتصاد المنزلي

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

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

 راسب   99.32    146 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا %      43.15     ازممت 
 مقبول     %             جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة فبببا علبببم التغذيبببة وبعببب  المصبببطلحات  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

علم التغذية ودورها في بناء الجسم والشروط الواجب 
 توافرها فا طعام االنسان وعالمات التغذية السليمة  

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

 بالتخصص.
مببببببواد الغببببببذاء والعوامببببببل المبببببب ثرة علببببببا حاجببببببة  -3

 اإلنسان للغذاء 
تعريف التقنين الغذائي وأهميت  القواعد األساسية  -4

√ 

1 

18.5

0 
13.70

%

 

 

  

68.0

%

 

 

  

24.6

5      

        

  %

 

 

  



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

 لألسركميات األطعمة 
تقبببدير احتياجبببات الفبببرد مبببن األطعمبببة المشبببتراة.  -6

 ميزانية الطعام) تعريف ب ومضمون(.
 دخل األسرة و ميزانية الطعام لألسرة -7
العببادات الغذائيببة  كيفيببة تكوينهببا والعوامببل التببي  -8

 ت ثر عليها
 العادات الغذائية السىئ  ووسائل عالجها   -9

 تقييم الحالة الغذائية 10
هبببوم سبببوء التغذيبببة وأسببببابها وكيفيبببة الوقايبببة مف -11

 منها 
 أمرا  سوء التغذية -12
 العوامل التي تنظم عملي  تناول الطعام  -13
البببببببببببرام  اإلرشببببببببببادية الغذائيببببببببببة والمنظمببببببببببات  -14

والهيئبببات الحكوميبببة المسبببئولة عبببن تخطبببيق ووضبببع 
 البرام  الغذائية

لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  % -
 للمقرر

85% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذكر( :   
 معار  فنية ألعمال الطالب

 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 -

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  
√ 



 عدممن الصعوبات التي تعر  لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
توافر العدد الكافي من أعضاء الهيئة المعاونة 

  كذلك عدم وجود لتدريس الجانب التطبيقي
أماكن كافية لتخزين األعمال الفنية الناتجة من 

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

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

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

 النظري  
)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 .شراء مراجع حديثة للمكتبة -1
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي-2
إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علا -3

بسبب عدم وجود تدريب كافي  األنماط المختلفة للتقويم.
بالكلية ألعضاء هيئة التدريس علا وضع بنوك 

 األسئلة
 

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

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

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

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

 



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

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 .التغذي تخصص 
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 واألماكن  تحسين المرافق 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية للكلية 

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معار  الكلية والجامعة

إدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 الكلية

 أ.د / سعيد مناع جاد الرب   اسم منسق المادة :
 2019 / 10/    9التوقيع :                                            التاريخ :   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

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

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

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

 راسب  99.67     302 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

  
 

 -تدريس المقرر : – 2
مقدمبببة فبببا علبببم التغذيبببة وبعببب  المصبببطلحات  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

علم التغذية ودورها في بناء الجسم والشروط الواجب 
 توافرها فا طعام االنسان وعالمات التغذية السليمة  

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

 بالتخصص.
مببببببواد الغببببببذاء والعوامببببببل المبببببب ثرة علببببببا حاجببببببة  -3

 اإلنسان للغذاء 

√ 

1 .33%

 

 

  

 

 

  



تعريف التقنين الغذائي وأهميت  القواعد األساسية  -4
 في تكوين الوجبات

تخطببيق قببوائم الطعببام و وجبببات الطعببام وتحديببد  -5
 كميات األطعمة لألسر

تراة. تقبببدير احتياجبببات الفبببرد مبببن األطعمبببة المشببب -6
 ميزانية الطعام) تعريف ب ومضمون(.

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

 ت ثر عليها
 العادات الغذائية السىئ  ووسائل عالجها   -9

 تقييم الحالة الغذائية 10
مفهبببوم سبببوء التغذيبببة وأسببببابها وكيفيبببة الوقايبببة  -11

 منها 
 أمرا  سوء التغذية -12
 العوامل التي تنظم عملي  تناول الطعام  -13
البببببببببببرام  اإلرشببببببببببادية الغذائيببببببببببة والمنظمببببببببببات  -14

والهيئبببات الحكوميبببة المسبببئولة عبببن تخطبببيق ووضبببع 
 البرام  الغذائية

لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  % -
 للمقرر

100% 

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

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

م الي نهاية  الفصل الدراسي 15/3/2020من 
كات الثاني استخدام المنصات االلكترونية وشب

-Google class roomالتواصل االجتماعي )
Whats App  )  

 

√ 

√ 



   طريقة تقويم الطالب -
اسبببببببتخدام المنصبببببببات االلكترونيبببببببة أعمبببببببال فصبببببببلية 

 Google classوشببكات التواصبل االجتمباعي )
room-Whats App ) 

 عملي              
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المعينةالوسائل -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات -
عدم من الصعوبات التي تعر  لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

توافر العدد الكافي من أعضاء الهيئة المعاونة 
  كذلك عدم وجود الجانب التطبيقيلتدريس 

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

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

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

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

 النظري  
 

)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

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

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

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

 كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس علا وضع
 بنوك األسئلة

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



 .التغذي زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -2
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس  -3

بسبب محدودية األماكن وزيادة أعداد النظري 
  الطالب كل عام

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

 المخصصة للقسم بالكليةمحدودية األماكن 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 .التغذي تخصص 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 الكليةالقسم العلمي وعميد 

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة الكلية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

 أ.د / سعيد مناع جاد الرب   اسم منسق المادة :
 2020/  12/   6التوقيع :                                            التاريخ :   

 
 

 



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم:اإلقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 حفظ األطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي    التخصص 2
 الرابعة   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
 للتطبيقي   2استاذ للمادة +  2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
  2016/2017                      -اإلحصائيات : – 1
 30  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 30 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %      عدد      % 100   عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب           ناجح          30        
المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات النسبة  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا       53.33      ممتاز      43.33       
 مقبول               جيد             3.33      

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

 ال ذائي 
لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  % -

 للمقرر
 100 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

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



   

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

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

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

 عمل زيارات لمصانع األغذية  -2
 ال ينطبق  مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8

 العام السابق
 

هاي )ماا ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9
 و األسباب (

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

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

 التنفيذ.
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

توقيااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ

تحساااااااااااااين امكانياااااااااااااات 
 التدريس 

شاااااااااراظ مراجاااااااااع حديثاااااااااة  .1
 للمكتبة

مع بداية العاام 
 الدراسي 

 

ة الكلياااااااة للدراساااااااات وكالااااااا
العليااا ولجناااة شاااراظ الكتاااب 

 بالقسم 
 ا.د/عادل مبارك ا د/شيماظ عطا  اسم منسق المادة : 

 1/2018/   28التوقيع :                                            التاريخ :  



   

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم:اإلقتصاد المنزلي 
 -معلومات أساسية : –أ 
 حفظ األطعمة   اسم المقرر 1
 اإلقتصاد المنزلي    التخصص 2
 الرابعة   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
 للتطبيقي   2استاذ للمادة +  2 القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
  2017/2018                      -اإلحصائيات : – 1
 115  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 114  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          % 0.87     عدد      %  99.13   عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب     1    ناجح         114        
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا       32.17     ممتاز      4.35      
 مقبول     18.26        جيد         44.35      

 -تدريس المقرر : – 2
فساااااااد ال ااااااذاظ ا طاااااار  الحفااااااظ المختلفااااااة ا التصاااااانيع   تدريسهاالموضوعات التي تم  -

 ال ذائي 
لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  % -

 للمقرر
 100 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

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



   

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

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

 عملي        أعمال فصلية           
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
عااادم تاااوافر مااان الصاااعوبات التاااي تعااار  لهاااا المقااارر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العاااادد الكاااااافي مااااان أعضاااااظ الهيئاااااة المعاوناااااة لتااااادريس 
ا كاااااذلك عااااادم وجاااااود أمااااااكن كافياااااة الجاناااااب التطبيقاااااي

لتخزين األعمال الناتجة من الجانب التطبيقاي للطاالب 
 بالقسم

 % 84.9   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراظ مراجع حديثة للمكتبة  -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عمل زيارات لمصانع األغذية  -4
عمااال معاااار  طالبياااة تضااام  نتاااا  الطاااالب  -5

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

 م( اللحوم ا منتجات الطماط
وجااود أماااكن لتخاازين أعمااال الطااالب الناتجااة  -6

مااااااان الجاناااااااب التطبيقاااااااي  إلساااااااتخدامها فاااااااي 
 معار  الكلية والجامعة 

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -7
) ن مالحظنننننات المنننننراجعين الخنننننارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8
 العام السابق

 يقوم بتدريس الجانب التطبيقيانتداب من  .1
عماااال زيااااارة علميااااة لمعهااااد بحااااو  تكنولوجيااااا  .2



   

 األغذية للطالب الملتحقين بالمقرر 
 

)ماا هاي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9
 و األسباب (

شراظ مراجع حديثة للمكتباة لمحدودياة الميزانياة  -3
 المخصصة لشراظ الكتب بالقسم 

عمل زيارات لمصانع األغذية حيا  أنهاا غيار  -4
مدرجااة فااي الالئحااة ممااا أوجااد قيااود  درايااة فااي 
التنفيااذ خاصااة مااع العاادد المتزايااد للطااالب كاال 

 عام 
عااااادم وجاااااود أمااااااكن لتخااااازين أعماااااال الطاااااالب  -5

 لمحدودية األماكن المخصصة للقسم بالكلية
عمااال معاااار  لعااار  المنتجاااات المنفاااذة فاااي  -6

تااوافر الميزانيااة الكافيااة الجانااب التطبيقااي لعاادم 
لالزمااااااة لتصاااااانيع واألجهاااااازة الشااااااراظ الخامااااااات 

 المنتجات ال ذائية  
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحساااااااااااااين امكانياااااااااااااات 

 التدريس 
شاااااااااراظ مراجاااااااااع حديثاااااااااة  .2

 للمكتبة
 

 
انتداب من يقوم بتدريس  .3

 الجانب التطبيقي 

ماااااااااع بداياااااااااة العاااااااااام 
 الدراسي 

 
 

قبااااااال بااااااادظ تااااااادريس 
 المقرر 

 
 

وكالاااااااااااااااااااااة الكلياااااااااااااااااااااة 
للدراسااااااااااااااات العليااااااااااااااا 
ولجنااااة شااااراظ الكتااااب 

 بالقسم 
القسم العلماي ووكالاة 
الكليااااااااااااااااة لشاااااااااااااااائوون 

 التعليم والطالب

أماااااكن لتخاااازين أعمااااال   .1 تحسين المرافق 
الطاااااااالب الناتجاااااااة مااااااان 

 الجانب التطبيقي  

الخطااااااة المسااااااتقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 ا.د/عادل مبارك ا د/شيماظ عطا  اسم منسق المادة : 
 2018/ 6/  24التوقيع :                                            التاريخ :   



   

 (16 نموذج رقم ) 
 تقرير مقرر دراسي

 أكاديمية : المنوفية جامعة /
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

 -معلومات متخصصة : –ب 
  2018/2019                      -اإلحصائيات : – 1
 149  الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -
 149  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
          %3.36     عدد      %  96.64   عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب     5    ناجح           144        
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا       30.87     ممتاز      4.69      
 مقبول    23.48        جيد         36.91      

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

 ال ذائي 
لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  % -

 للمقرر
 100 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

        <60             60-84            >85 

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



   

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

عمل وسائل تعليمية عن األعمال الفصلية )تذكر( :   
طاااااار  الحفااااااظ المختلفااااااة ا األجهاااااازة المسااااااتخدمة فااااااي 
التصااااااانيع ال اااااااذائي ا الصاااااااناعات ال ذائياااااااة المختلفاااااااة 
)المرباااات ا العصااااائر ا المخلااااالت( ا وعماااال معاااار  
طالبااااي لعاااار  أعمااااالهم بجانااااب  المنتجااااات ال ذائيااااة 
 المنفذة )مربات ا عصائرا مخلالت ا سردينا شراب(  

 شفوي        نظري                    م الطالبطريقة تقوي -
 عملي        أعمال فصلية           

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
عااادم تاااوافر مااان الصاااعوبات التاااي تعااار  لهاااا المقااارر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العاااادد الكاااااافي مااااان أعضاااااظ الهيئاااااة المعاوناااااة لتااااادريس 
ا كاااااذلك عااااادم وجاااااود أمااااااكن كافياااااة الجاناااااب التطبيقاااااي

لتخزين األعمال الناتجة من الجانب التطبيقاي للطاالب 
 بالقسم

 %89.37   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراظ مراجع حديثة للمكتبة  -8 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عمل زيارات لمصانع األغذية  -9
عماااال معااااار  طالبيااااة تضاااام  نتااااا   -10

الطااااااالب ماااااان المنتجااااااات ال ذائيااااااة المختلفااااااة 
رباااات ا السااردين ا المخلاااالت )العصااائر ا الم

 ا منتجات اللحوم ا منتجات الطماطم( 
وجااود أماااكن لتخاازين أعمااال الطاااالب  -11

الناتجة من الجانب التطبيقي  إلستخدامها في 
 معار  الكلية والجامعة 



   

 
انتاااااداب مااااان يقاااااوم بتااااادريس الجاناااااب  -12

 التطبيقي 
 عااااااداد بنااااااك أساااااائلة للمقاااااارر لتاااااادريب  -13

 الطالب علي األنماط المختلفة للتقويم 
) ن مالحظنننننات المنننننراجعين الخنننننارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8
 العام السابق

تاام عماال المعاار  الطالبااي فااي نهايااة المقاارر  .3
الذي ضم  نتا  الطالب من الوسائل التعليمية 
المرتبطاااااة بمحتاااااوي المقااااارر وكاااااذلك منتجاااااات 
غذائيااة منفااذة باسااتخدام طاار  الحفااظ المختلفااة 
مثل المخلالت ا السردين ا المربات ا الشراب 

 ا والعصائر
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  .4

 
)ماا هاي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9

 و األسباب (
لميزانياة شراظ مراجع حديثة للمكتباة لمحدودياة ا -7

 المخصصة لشراظ الكتب بالقسم 
عمل زيارات لمصانع األغذية حيا  أنهاا غيار  -8

مدرجااة فااي الالئحااة ممااا أوجااد قيااود  درايااة فااي 
التنفيااذ خاصااة مااع العاادد المتزايااد للطااالب كاال 

 عام 
عااااادم وجاااااود أمااااااكن لتخااااازين أعماااااال الطاااااالب  -9

 لمحدودية األماكن المخصصة للقسم بالكلية
 عاااداد بناااك أسااائلة للمقااارر لعااادم تاااوافر  -10

التدريب الكافي بالكلية ألعضاظ هيئة التدريس 
 علي وضع بنوك األسئلة  

 
 
 



   

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحساااااااااااااين امكانياااااااااااااات 

 التدريس 
شاااااااااراظ مراجاااااااااع حديثاااااااااة  .4

 للمكتبة
 
 
 

انتداب من يقوم بتدريس  .5
 الجانب التطبيقي 

 
 

  عداد بنك أسئلة للمقرر .6
 
 

ماااااااااع بداياااااااااة العاااااااااام 
 الدراسي 

 
 
 

قبااااااال بااااااادظ تااااااادريس 
 المقرر 

 
 

قبااااااال بااااااادظ تااااااادريس 
 المقرر 

وكالاااااااااااااااااااااة الكلياااااااااااااااااااااة 
للدراسااااااااااااااات العليااااااااااااااا 
ولجنااااة شااااراظ الكتااااب 

 بالقسم 
 

القسم العلماي ووكالاة 
الكليااااااااااااااااة لشاااااااااااااااائوون 

 التعليم والطالب 
 

عضو هيئة التادريس 
القائم بتدريس المقرر 
ووكالة الكلية لشاوون 

 التعليم والطالب 
أماااااكن لتخاااازين أعمااااال   .2 تحسين المرافق 

الطاااااااالب الناتجاااااااة مااااااان 
 الجانب التطبيقي  

الخطااااااة المسااااااتقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 ا.د/عادل مبارك ا د/شيماظ عطا  اسم منسق المادة : 
 2019/   10/   9التاريخ :                                   التوقيع :           

 تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعيةكلية / معهد :

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

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

 راسب  4      ناجح        301      
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا  15.74         ممتاز     2.95       

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

 ال ذائي 
األساسااي لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي  % -

 للمقرر
 100 % 

 85<            84-60             60>        مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -

       



   

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

 أنشطة فصلية       دراسة حالة                 
   األعمال الفصلية )تذكر( :   

 شفوي        نظري                    طريقة تقويم الطالب -
 عملي        أعمال فصلية           

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المراجع العلمية -
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة     المستلزمات والخامات -
عااادم تاااوافر مااان الصاااعوبات التاااي تعااار  لهاااا المقااارر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

العاااادد الكاااااافي مااااان أعضاااااظ الهيئاااااة المعاوناااااة لتااااادريس 
ا كاااااذلك عااااادم وجاااااود أمااااااكن كافياااااة الجاناااااب التطبيقاااااي

لتخزين األعمال الناتجة من الجانب التطبيقاي للطاالب 
 بالقسم

 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراظ مراجع حديثة للمكتبة  -14 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عمل زيارات لمصانع األغذية  -15
ضاااام  نتااااا  عماااال معااااار  طالبيااااة ت -16

الطااااااالب ماااااان المنتجااااااات ال ذائيااااااة المختلفااااااة 
)العصااائر ا المرباااات ا السااردين ا المخلاااالت 

 ا منتجات اللحوم ا منتجات الطماطم( 
 وجااود أماااكن لتخاازين أعمااال الطاااالب -17

إلستخدامها في  الناتجة من الجانب التطبيقي 
 معار  الكلية والجامعة 

انتاااااداب مااااان يقاااااوم بتااااادريس الجاناااااب  -18
 التطبيقي 

 عااااااداد بنااااااك أساااااائلة للمقاااااارر لتاااااادريب  -19



   

 الطالب علي األنماط المختلفة للتقويم 
) ن مالحظنننننات المنننننراجعين الخنننننارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه منن مقترحنات التطنوير فني  -8
 العام السابق

المعاار  الطالبااي فااي نهايااة المقاارر تاام عماال  .5
الذي ضم  نتا  الطالب من الوسائل التعليمية 
المرتبطاااااة بمحتاااااوي المقااااارر وكاااااذلك منتجاااااات 
غذائيااة منفااذة باسااتخدام طاار  الحفااظ المختلفااة 

ا المربات ا الشراب  مثل المخلالت ا السردين
 ا والعصائر

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي  .6
 ة للمقرر  عداد بنك أسئل .7

)ماا هاي ما لم يتم تنفينذه منن مقترحنات  -9
 و األسباب (

شاراظ مراجاع حديثاة للمكتباة لمحدوديااة  -11
 الميزانية المخصصة لشراظ الكتب بالقسم 

عماال زيااارات لمصااانع األغذيااة حياا   -12
أنهااا غياار مدرجااة فااي الالئحااة ممااا أوجااد قيااود 

خاصااااة مااااع العاااادد المتزايااااد   دراياااة فااااي التنفيااااذ
 للطالب كل عام 

وجااااااود أماااااااكن لتخاااااازين أعمااااااال عاااااادم  -13
الطاالب لمحدوديااة األماااكن المخصصااة للقساام 

 بالكلية
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
 حديثة للمكتبةشراظ مراجع  .7 تحسين امكانيات التدريس 

 
 

انتاااااداب مااااان يقاااااوم بتااااادريس  .8
 الجانب التطبيقي 

 

 مع بداية العام الدراسي 
 
 

  قبل بدظ تدريس المقرر
 

 

وكالااااة الكليااااة للدراسااااات 
العليا ولجنة شراظ الكتب 

 بالقسم 
القساااااام العلمااااااي ووكالااااااة 
الكلياااااة لشااااائوون التعلااااايم 

 والطالب 



   

أمااااااااااكن لتخاااااااااازين أعمااااااااااال   .3 تحسين المرافق 
الناتجة من الجاناب  الطالب

  التطبيقي 

الخطاااااااااااااة المسااااااااااااااتقبلية 
 للكلية 

 عميد الكلية 

 ا.د/عادل مبارك ا د/شيماظ عطا  اسم منسق المادة : 
 2020/  12/   6التوقيع :                                            التاريخ :   



 

 

 تقزيز هقزر دراسي

1027/1028تاثيث هسكن   

 قسى :االقزصبد انًُشنً 

-هعلوهات أساسية : –أ   

 ربصُش يسكٍ  اسى انًقزر 1

 االقزصبد انًُشنً  انزخصص 2

 انزاثؼخ  انفزقخ / انًسزىٌ 3

( ػًهٍ 2( َظزٌ + )   2)    ػذد انىدذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4  

االيزذبَبد انُظبو انًزجغ الخزُبر نجُخ 5  انضالصُخ 

غُز يزىفز×  ( )    ( يزىفز    )   َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليزذبٌ 6  

 وادذ ػذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

-هعلوهات هتخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 2  

ػذد انطالة انًهزذقٍُ ثبنًقزر -   

ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزذبٌ  -   

َزُجخ االيزذبٌ  - (     45.24%          ػذد       %            )     ػذد     

( راست    14.76َبجخ   )    

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجذٍُ طجقب نهزقذَزاد  -

 انذبصهٍُ ػهُهب

 )      ( يًزبس   )      ( جُذ جذا

 )      (جُذ      )       ( يقجىل

-تذريس الوقزر : – 1  

انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب - ؼزَف انًسكٍ يبهُزخ ووظبئفخ  وفزشخ.ر -   

 -انفزػىًَ –طزس  األصبس انًخزهفخ فٍ انؼصىر " انذجزي  -

االيزَكً " –انفزَسٍ  –االَجهُشي  –االساليً   –انقجطً   

انًؼُشخ واالسزقجبل  –ػُبصز انىدذح انسكُُخ " دجزح انُىو  -

دجزح انًبئذح "-  

نسزبئز ا –يكًالد انزبصُش " انجذراٌ واالرضُبد  -

انصىر " –وانًفزوشبد وانىسبئذ وانخذدَبد وانجُبضبد   



 

% نًب رى رذرَسه يٍ انًذزىٌ األسبسٍ نهًقزر -   

يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًذزىٌ انًقزر  -   )      ( <66    )      (66-44  

> )   √   (45  

يذٌ رغطُخ االيزذبٌ نًىضىػبد انًقزر -   )      ( <66         ( )66-44  

> )  √    (45  

أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى - (رذرَت ػًهٍ)√  (يذبضزاد َظزَخ )    √    

أَشطخ فصهُخ√( )     ( دراسخ دبنخ       )     

 األػًبل انفصهُخ )رذكز( :   انًُذرُزو

 ػًم نىدبد 

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

ػًهٍ√     ( ل فصهُخ     )  أػًب)   √   (   

-اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3  

انًزاجغ انؼهًُخ - يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يذذودح  )     ( غُز )√    (  

 يزىافزح

انىسبئم انًؼُُخ- يزىافزح ثذرجخ يذذودح  )     ( غُز √  ( )     ( يزىافزح )    

 يزىافزح

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

 يزىافزح

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

 %80.57  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5

-هقتزحات تحسين الوقزر : -6 رشوَذ انًكزجخ ثبنًزاجغ انذذَضخ -1   

االهزًبو ثبالَشطخ ورسى انًسبقظ االفقُخ انًزُىػخ نهىدذح  -2

سكُُخ يؤصضخ .ان  

رُفُذ انهىدبد انذزارَخ نالَشطخ وػًم انًكًالد انزبصُش . -3  

انجذش ػهً االَززَذ ػٍ انًبدح انؼهًُخ وػًم األثذبس . -4  

)إٌ وجذد (هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -7  الَُطجق  -1 

2-  

3-  



 

ها تن تنفيذه هن هقتزحات التطويز في العام  -8

 السابق

خ .شزاء انًزاجغ انؼهًُ -1  

ػًم انهىدبد واألَشطخ انؼًهُخ انًطهىثخ الصزاء  -2

 انجبَت انزطجُقً .

3-  

)يب هٍ و األسجبة ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحات  -9

) 

انجذش ػهً االَززَذ نؼذو وجىد شجكخ فٍ يؼظى  -1

 األوقبد 

2-  

3-  

-خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -20  

نزطىَز رىقُذ ا رىصُف انزطىَز يجبالد انزطىَز   انًسئىل ػٍ انزُفُذ 

 رذسٍُ إيكبَُبد انزذرَس 

   

شزاء يزاجغ دذَضخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذراسبد انؼهُب  يغ ثذاَخ انؼبو انذراسٍ

ونجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرَت انطالة ػهً 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقىَى.

ػضى هُئخ انزذرَس  قجم رذرَس انًقزر

بئى ثبنزذرَسانق  

سَبدح ػذد انًؼُذٍَ  

انًؼٍُُُ فٍ رخصص 

 إدارح انًُشل.

انقسى انؼهًٍ وػًُذ  يغ ثذاَخ انخطخ انخًسُخ انقبديخ

 انكهُخ

اَزذاة يٍ َقىو ثزذرَس  

 انجبَت انزطجُقٍ

انقسى انؼهًٍ ووكبنخ  قجم رذرَس انًقزر

انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى 

 وانطالة

سَبدح ػذد انًذرجبد  

ٍ انًزبدخ واأليبك

 نزذرَس انُظزٌ  

 ػًُذ انكهُخ  فٍ انخطخ انًسزقجهُخ نهكهُخ 

 

 اسى يُسق انًبدح : أ.و.د./ ػهً ػضًبٌ ػجذانهطُف                                

 رئُس انقسى : أ.د سؼُذ يُبع                  

 يذَز انجزَبيج : أ.و.د / سَُت صالح 

24/6/2614ربرَخ االػزًبد   

 

 



 

 زيز هقزر دراسيتق

 1028/1027تاثيث هسكن 

 قسى :االقزصبد انًُشنً 

 -هعلوهات أساسية : –أ 

 ربصُش يسكٍ  اسى انًقزر 1

 االقزصبد انًُشنً  انزخصص 2

 انزاثؼخ  انفزقخ / انًسزىٌ 3

 ( ػًهٍ 2( َظزٌ + )   2)    ػذد انىدذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 انضالصُخ يزذبَبدانُظبو انًزجغ الخزُبر نجُخ اال 5

 غُز يزىفز×  ( )    ( يزىفز    )   َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليزذبٌ 6

 وادذ ػذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

  ػذد انطالة انًهزذقٍُ ثبنًقزر -

  ػذد انطالة انذٍَ أدوا االيزذبٌ  -

(     46.67%          ػذد       %            )  ػذد        َزُجخ االيزذبٌ  -

 ( راست    3.33َبجخ    )  

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجذٍُ طجقب نهزقذَزاد  -

 انذبصهٍُ ػهُهب

 ( جُذ جذا    24( يًزبس   )    6)    

 ( يقجىل   54(جُذ      )         64) 

 -تذريس الوقزر : – 1

 رؼزَف انًسكٍ يبهُزخ ووظبئفخ  وفزشخ. - انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب -

 -انفزػىًَ –طزس  األصبس انًخزهفخ فٍ انؼصىر " انذجزي  -

 االيزَكً " –انفزَسٍ  –االَجهُشي  –االساليً   –انقجطً 

انًؼُشخ واالسزقجبل  –ػُبصز انىدذح انسكُُخ " دجزح انُىو  -

 دجزح انًبئذح "-

انسزبئز  – يكًالد انزبصُش " انجذراٌ واالرضُبد -

 انصىر " –وانًفزوشبد وانىسبئذ وانخذدَبد وانجُبضبد 

  % نًب رى رذرَسه يٍ انًذزىٌ األسبسٍ نهًقزر -



 

 44-66)      (    66> )      (  يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًذزىٌ انًقزر  -

> )   √   (45 

 44-66(     )     66> )      (  يذٌ رغطُخ االيزذبٌ نًىضىػبد انًقزر -

> )  √    (45 

 (رذرَت ػًهٍ)√  (يذبضزاد َظزَخ )    √  أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

 أَشطخ فصهُخ√( )     ( دراسخ دبنخ       )   

 األػًبل انفصهُخ )رذكز( :   انًُذرُزو

 ػًم نىدبد 

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

 ػًهٍ√     ( أػًبل فصهُخ     )  )   √   ( 

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يذذودح  )     ( غُز )√    (  انًزاجغ انؼهًُخ -

 يزىافزح

يزىافزح ثذرجخ يذذودح  )     ( غُز √  ( )     ( يزىافزح )    انىسبئم انًؼُُخ-

 يزىافزح

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

 يزىافزح

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

 %87.24  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5

 رشوَذ انًكزجخ ثبنًزاجغ انذذَضخ -1 -هقتزحات تحسين الوقزر : -6

فقُخ انًزُىػخ نهىدذح االهزًبو ثبالَشطخ ورسى انًسبقظ اال -2

 انسكُُخ يؤصضخ .

 رُفُذ انهىدبد انذزارَخ نالَشطخ وػًم انًكًالد انزبصُش . -3

 انجذش ػهً االَززَذ ػٍ انًبدح انؼهًُخ وػًم األثذبس . -4

 الَُطجق  -2 )إٌ وجذد (هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 

ها تن تنفيذه هن هقتزحات التطويز في العام  -8

 سابقال

 شزاء انًزاجغ انؼهًُخ . -3

ػًم انهىدبد واألَشطخ انؼًهُخ انًطهىثخ الصزاء  -4



 

 انجبَت انزطجُقً .

3- 

)يب هٍ و األسجبة ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحات  -9

) 

انجذش ػهً االَززَذ نؼذو وجىد شجكخ فٍ يؼظى  -2

 األوقبد 

2- 

3- 

 -خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -20

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ رىقُذ انزطىَز  رىصُف انزطىَز ز يجبالد انزطىَ

 رذسٍُ إيكبَُبد انزذرَس 

   

شزاء يزاجغ دذَضخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذراسبد انؼهُب  يغ ثذاَخ انؼبو انذراسٍ

ونجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرَت انطالة ػهً 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقىَى.

ػضى هُئخ انزذرَس  قزرقجم رذرَس انً

 انقبئى ثبنزذرَس

سَبدح ػذد انًؼُذٍَ  

انًؼٍُُُ فٍ رخصص 

 إدارح انًُشل.

انقسى انؼهًٍ وػًُذ  يغ ثذاَخ انخطخ انخًسُخ انقبديخ

 انكهُخ

اَزذاة يٍ َقىو ثزذرَس  

 انجبَت انزطجُقٍ

انقسى انؼهًٍ ووكبنخ  قجم رذرَس انًقزر

انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى 

 وانطالة

بدح ػذد انًذرجبد سَ 

واأليبكٍ انًزبدخ 

 نزذرَس انُظزٌ  

 ػًُذ انكهُخ  فٍ انخطخ انًسزقجهُخ نهكهُخ 

 

 اسى يُسق انًبدح : أ.و.د./ ػهً ػضًبٌ ػجذانهطُف                                

 رئُس انقسى : أ.د سؼُذ يُبع                  

 يذَز انجزَبيج : أ.و.د / سَُت صالح 

 4/16/2614االػزًبد  ربرَخ

 

 

 

 



 

 

 

 

1029/1010تقزيز هقزر دراسي   

الفزقة الزابعة " –" تاثيث هسكن   

 قسى :االقزصبد انًُشنً 

-هعلوهات أساسية : –أ   

 ربصُش يسكٍ  اسى انًقزر 1

 االقزصبد انًُشنً  انزخصص 2

 انزاثؼخ  انفزقخ / انًسزىٌ 3

( ػًهٍ 2ظزٌ + )  ( َ 2)    ػذد انىدذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4  

 انضالصُخ انُظبو انًزجغ الخزُبر نجُخ االيزذبَبد 5

غُز يزىفز×  ( )    ( يزىفز    )   َظبو انًزاجؼخ انخبرجُخ ناليزذبٌ 6  

 وادذ ػذد انقبئًٍُ ثبنزذرَس 7

-هعلوهات هتخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 2  

ػذد انطالة انًهزذقٍُ ثبنًقزر -  144 

ة انذٍَ أدوا االيزذبٌ ػذد انطال -  144 

َزُجخ االيزذبٌ  -  144%            )   6.64%          ػذد      44.32ػذد     

( راست 1( َبجخ        )          

انُسجخ انًئىَخ % نهُبجذٍُ طجقب نهزقذَزاد  -

 انذبصهٍُ ػهُهب

( جُذ جذا   73( يًزبس   )      25)     

( يقجىل   1(جُذ      )      42)      

-تذريس الوقزر : – 1  

انًىضىػبد انزٍ رى رذرَسهب - رؼزَف انًسكٍ يبهُزخ ووظبئفخ  وفزشخ. -   

 -انفزػىًَ –طزس  األصبس انًخزهفخ فٍ انؼصىر " انذجزي  -

االيزَكً " –انفزَسٍ  –االَجهُشي  –االساليً   –انقجطً   

السزقجبل انًؼُشخ وا –ػُبصز انىدذح انسكُُخ " دجزح انُىو  -

دجزح انًبئذح "-  



 

انسزبئز  –يكًالد انزبصُش " انجذراٌ واالرضُبد  -

انصىر " –وانًفزوشبد وانىسبئذ وانخذدَبد وانجُبضبد   

% نًب رى رذرَسه يٍ انًذزىٌ األسبسٍ نهًقزر -   

يذٌ انزشاو انقبئًٍُ ثبنزذرَس ثًذزىٌ انًقزر  -   )      ( <66    )      (66-44  

 )   √   (>45  

يذٌ رغطُخ االيزذبٌ نًىضىػبد انًقزر -   )      ( <66    )      (66-44  

> )  √    (45  

أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى - (رذرَت ػًهٍ)√  (يذبضزاد َظزَخ )    √    

أَشطخ فصهُخ√( )     ( دراسخ دبنخ       )     

 األػًبل انفصهُخ )رذكز( :   انًُذرُزو

 ػًم نىدبد 

ى انطالةطزَقخ رقىَ - شفىٌ×    ( َظزٌ             )  )  √    (    

ػًهٍ√     ( أػًبل فصهُخ     )  )   √   (   

-اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3  

انًزاجغ انؼهًُخ - يزىافزح )     ( يزىافزح ثذرجخ يذذودح  )     ( غُز )√    (  

 يزىافزح

انىسبئم انًؼُُخ- ىافزح ثذرجخ يذذودح  )     ( غُز يز√  ( )     ( يزىافزح )    

 يزىافزح

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

 يزىافزح

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

%44.3  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5  

-هقتزحات تحسين الوقزر : -6 سَبدح انًزاجغ انؼهًُخ -1   

م أثذبس ػهً االَززَذ الصزاء انجبَت انُظزيػً -2  

ػًم كزُت ارشبدي نهطالة َذىي يب رى دراسزخ  -3  

)إٌ وجذد (هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -7  الَُطجق -1 

2-  

3-  



 

ها تن تنفيذه هن هقتزحات التطويز في العام  -8

 السابق

 رشوَذ انًكزجخ ثبنًزاجغ انذذَضخ -1

رى دراسزهب  ػًم نىدبد دزارَخ نألجهشح انزٍ -2  

3-  

)يب هٍ و األسجبة ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحات  -9

) 

انجذش ػهً االَززَذ   نؼذو وجىد شجكخ ثبنكهُخ فٍ  -1

 يؼظى األوقبد 

2-  

3-  

-خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -20  

 انًسئىل ػٍ انزُفُذ رىقُذ انزطىَز  رىصُف انزطىَز يجبالد انزطىَز 

نزذرَس رذسٍُ إيكبَُبد ا  

   

شزاء يزاجغ دذَضخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذراسبد انؼهُب  يغ ثذاَخ انؼبو انذراسٍ

ونجُخ شزاء انكزت 

 ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقزر  

نزذرَت انطالة ػهً 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقىَى.

ػضى هُئخ انزذرَس  قجم رذرَس انًقزر

 انقبئى ثبنزذرَس

سَبدح ػذد انًؼُذٍَ  

ٍ رخصص انًؼٍُُُ ف

 إدارح انًُشل.

انقسى انؼهًٍ وػًُذ  يغ ثذاَخ انخطخ انخًسُخ انقبديخ

 انكهُخ

اَزذاة يٍ َقىو ثزذرَس  

 انجبَت انزطجُقٍ

انقسى انؼهًٍ ووكبنخ  قجم رذرَس انًقزر

انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى 

 وانطالة

رجهُش يؼبيم انكهُخ  

ثبألدواد واألجهشح 

 انًُشنُخ انذذَضخ

نشزاء ادزُبجبد فٍ انىقذ انًذذد 

 انقسى 

انقسى انؼهًٍ ونجُخ 

 انًشززَبد ثبنكهُخ

سَبدح ػذد انًذرجبد  رذسٍُ انًزافق 

واأليبكٍ انًزبدخ 

 نزذرَس انُظزٌ  

إدارح شئىٌ انًقز  فٍ انخطخ انًسزقجهُخ نهكهُخ 

 وػًبدح انكهُخ 

    

               اسى يُسق انًبدح : أ.و.د./ ػهً ػضًبٌ ػجذانهطُف                  

 رئُس انقسى : أ.د سؼُذ يُبع                  

 يذَز انجزَبيج : أ.و.د / سَُت صالح 

6/12/2626ربرَخ االػزًبد :   



 
 
 

 
 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قسم –  الرابعةالفرقة –  تغذية عالجية ) 

 2020-2019للعام الجامعي 

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

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

 راسب    97.88   303 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

جيببببببببببببد            92 %  14.42   44  ازممت
 جدا
 74مقبول                 93جيد    

 -تدريس المقرر : – 2

√ 

2 

30.4

9 

30.4

9 

24.26

%

 

 

  

2.22

%

 

 

  

30.1

6    

6%

 

 

  



مقدمبببة عبببن المقبببرر   -تقبببديم التغذيبببة العالجيبببة  -1 تدريسهاالموضوعات التي تم  -
ومناقشة محتواه  أهدافه  وتحديد األمبرا  تعريفاتبه  
األهببداا العامببةس األسببس التببي يجببب مراعاتهببا عنببد 

أنبوا  األغذيبة -األغذية العالجية -التغذية العالجيةس
 العالجية(

الغببببذاا  -التطبيقببببيو نمببببوذ  للغببببذاا السببببائل ال امببببل
األغذيبببببة المحبببببددة  -الغبببببذاا اللبببببين -السبببببائل الرائببببب 

الصبببببببوديوم تصبببببببميم انبببببببوا  مختلببببببب  مبببببببن االغذيبببببببة 
 العالجية

-دور أخصببائا التغذيببهو مهببام أخصببائي التغذيببة-2
 -الحالببببببة النفسببببببية للمببببببري  -احتياجببببببات المببببببري 

 -مهببام قسببم التغذيببة -طريقببة ال تابببة التقببيم الغببذائا
رؤيببببببة  -التغذيببببةأهببببببداا ةدارة  -مهببببام ةدارة التغذيببببة

 رسالة ةدارة التغذية -ةدارة التغذية
التطبيقيوالتعرا علبا دور ومهبام اخصبائا التغذيبة 

تطبيبببببببب  نظببببببببام –وحسبببببببباب االحتياجببببببببات الغذائيببببببببة 
 جرام100الوحدات التبادلية وتطبي  تحليل الوجبات 

منباط   -سوا االمتصاص و أنبوا  االمتصباص -3
 سببببوا االمتصبببباص أحببببد عوامببببل فببببا -االمتصبببباص

تطبببببوير الوجببببببة للعبببببال   -اإلصبببببابة بسبببببوا التغذيبببببة
 الغذائا

التطبيقيوالتعبببرا علبببا اسبببباب المبببر  واالعبببرا  
وتقبببدير االحتياجبببات و عمبببل وجببببات غذائيبببة مقننبببة 
لمبببدة يبببوم كامبببل مببببع توضبببيح المسبببمو  او الممنببببو  
والتعبببببرا علبببببا قائمبببببة طعبببببام يوميبببببة تحتبببببو  علبببببا 

نمببببوذ  غببببذاا  -احمببببا  دهنيببببة متوسببببطة السلسببببلة
 ري  سؤ االمتصاصم
النظبام  -التغذية اثناااإلمساك  و أنوا  اإلمسباك- 4

األغذيببة والوسببائل التببي  -الغببذائي لمرضببا اإلمسبباك
 اإلمساك لد  األطفال  -تساعد علا عال  اإلمساك

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

دات التبادليببة عمببل وجبببات جببرام او نظببام الوحبب100



غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  
 او الممنو  

 -التغذيبببببببة اثنببببببباا االسبببببببهالو تعريببببببب  اإلسبببببببهال- 5
طبببببر   -مضببببباعفات اإلسبببببهال -أعبببببرا  اإلسبببببهال 

العبببببببال  الغبببببببذائا  -عبببببببال  اإلسبببببببهال فبببببببي المنبببببببزل
 -عببال  االسببهال باألعشبباب -لالسببهال عنببد ال بببار
 األطعمة الممنوعة

التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جرام او نظبام الوحبدات التبادليبة وعمبل وجببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  

 او الممنو  
النظام الغذائي ألمرا  ال لبا والمسبالك البوليبةو -6

التهبباب  -أمببرا  ال لبباهببدا التغذيببة العالجيببة فببي 
التهببببببببباب ال لبببببببببا المبببببببببزمن  -ال لبببببببببا الحبببببببببادوالعال 

الفشببل  -التهبباب ال لببا النفببروزي والعببال  -والعببال 
الفشببببببل ال لببببببوي المببببببزمن  -ال لببببببوي الحبببببباد والعببببببال 

انبوا  الحصبوات  -حصوات ال لبا -)التسمم البولي(
 والعال 

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
جببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات وتقببببببببدير االحتيا

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

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

نتببائ   -تغذيبة مرضببا ال بببدو اهبم وظببائ  ال بببد -7
االلتهباب  -يصية عند اصابة ال ببداالختبارات التشخ
الفشبببببببل  -تليببببببب  ال ببببببببد والعبببببببال  -ال ببببببببد والعبببببببال 

 زراعة ال بد -ال بد 
التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
سببمو  غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح الم



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

كيفيبببببببة حبببببببدو   -السبببببببكريو العوامبببببببل المسبببببببببة -8
وظيفبببة  -العالقبببة ببببين اإلنسبببولين والسبببكر -المبببر 

مضببباعفات  -أعبببرا  المبببر  -هرمبببون األنسبببولين
تخطببببين النظبببببام  -اا السببببكري تصببببني  د -المببببر 

تغذيببببة الحامبببل المصببببابة  -الغبببذائي لمببببري  السبببكر
 -بمر  السكر

التطبيقببيو التعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

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

انبوا   -النحافه و أسباب نقص الوزن او النحافة -9
 العال  الطبي -العال  الغذائا -النحافة

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

دليببة عمببل وجبببات جببرام او نظببام الوحببدات التبا100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  

التعببببرا علببببا نمببببوذ  لطعببببام متببببزن  –او الممنببببو  
أهبم األعشباب  -عالا الطاقة ويصلح لعال  النحافبة

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

 -بع  االمرا عواقب السمنة وأخطارها وعالقتها 
العببببال   -طببببر  العببببال  والوقايببببة )العببببال  الغببببذائا

 -العبببببال  الجراحبببببا للسبببببمنة -البببببدوائا )ال يميبببببائا(
 العال  باستخدام الرياضة( -العال  النفسا

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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



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

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

عنبببببببد  الحساسبببببببية الغذائيبببببببة -تشبببببببخيص الحساسبببببببية
تشبببببببببخيص الحساسبببببببببية الغذائيبببببببببة عنبببببببببد  -األطفبببببببببال
 -عالقبببة المضبببادات الحيويبببة بالحساسبببية -األطفبببال

 عال  الحساسية الغذائية 
التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

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

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

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

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

 -القلبببببالغذائيببببة المتداخلببببة فببببي اإلصببببابة ببببب مرا  
 العال  الغذائا س

التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

كميببببببة -نوعيببببببة الببببببدهون الغذائيببببببة و أ -او الممنببببببو  
كميببببة  -ب -عديببببدة المشبببببعة األحمببببا  الدهينببببة ال

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

 -تغذيببببة مرضببببا السببببرطانو تعريبببب  السبببببرطان 13
 -نوعية الغذاا كعامل مبؤثر فبا اإلصبابة بالسبرطان

األغذيببببة المسبببببببة  -األغذيببببة المضببببادة للسببببرطان -
 الوقاية من السرطان -للسرطان

التطبيقيو  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 



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

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

 -طبر و التغذيبة األنبوويبة -استخدام التغذية األنبوويبة
المشبا ل التبي مبن الممكبن أن يواجههبا المبري  فببي 

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

باب المبر  واالعبرا  التطبيقيو النعرا علا اسب 
 -التحضببير للتغذيببة األنبوويببة -وتقببدير االحتياجببات 

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

  
لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي األساسببببي  % -

 للمقرر
100% 

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

 اسلوب البيان العملي س-
 اسلوب العص  الذهناس-
 استراتيجية حل المشكالت س-
 المشروعات ساستراتيجية التعليم القائم علي -
 استراتيجية التعليم التعاوني س -
 

 شفوي         نظري              طريقة تقويم الطالب -
) 

 عملي              
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  متوافرة بدرجة محدودة   بنك المعرفة      متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة
 متببوافرة بدرجببة محببدودة   بنببك المعرفببة            متببوافرة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 



 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات -

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

من أعضاا عدم توافر العدد ال افي المقرر 
  الهيئة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

كذلك عدم وجود أما ن كافية لتخزين األعمال 
الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

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

للمقرر لتدريب الطالب علا ةعداد بنك أسئلة  -2
 األنماط المختلفة للتقويمس

 التغذيهزيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -3
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 ةالستخدامها في معار  ال لية والجامع
)ةن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطب 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

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

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

الطالب علا ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب  -1
بسبب عدم وجود تدريب  األنماط المختلفة للتقويمس

كافي بال لية ألعضاا هيئة التدريس علا وضع 
 بنوك األسئلة

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

يتم بها تعيين معيد واحد كل عام علا أن يكون 
والمالبس واإلدارة  تخصص المعيد في التغذية

√ 



 بالتبادل كل عام
زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس  -3

بسبب محدودية األما ن وزيادة أعداد النظري 
  الطالب كل عام

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

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

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

   

مع بداية العام  شراا مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراا ال تب بالقسم

ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة 

 للتقويمس

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة ال لية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 سالتغذيهتخصص 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد ال لية

الجانب انتداب من يقوم بتدريس 
 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة ال لية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألما ن  تحسين المراف  
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية لل لية 

 عميد ال لية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 والجامعة معار  ال لية

ةدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 ال لية

 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                       

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

 2020/ 12/      6التاريخ و                 التوقيع و                            
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

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

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معلومات أساسية : –أ 
 التغذية العالجية اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الرابعةالفرقة  المستوي  الفرقة / 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
 للتطبيقيأستاذ واحد للمادة وثالثة  عدد القائمين بالتدريس 7

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

 راسب    97.88   146 ناجح   

المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا النسببببببببببة  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     22.15     ازممت 
 مقبول              جيد       

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

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

أنبوا  األغذيبة -األغذية العالجية -التغذية العالجيةس

√ 

3 

 26.1  44.17  

2.01 

31.5

4 



 العالجية(
الغببببذاا  -التطبيقببببيو نمببببوذ  للغببببذاا السببببائل ال امببببل

األغذيبببببة المحبببببددة  -الغبببببذاا اللبببببين -السبببببائل الرائببببب 
الصبببببببوديوم تصبببببببميم انبببببببوا  مختلببببببب  مبببببببن االغذيبببببببة 

 العالجية
-دور أخصببائا التغذيببهو مهببام أخصببائي التغذيببة-2

 -الحالببببببة النفسببببببية للمببببببري  -احتياجببببببات المببببببري 
 -مهببام قسببم التغذيببة -طريقببة ال تابببة التقببيم الغببذائا

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

التطبيقيوالتعرا علبا دور ومهبام اخصبائا التغذيبة 
تطبيبببببببب  نظببببببببام –وحسبببببببباب االحتياجببببببببات الغذائيببببببببة 

 جرام100الوحدات التبادلية وتطبي  تحليل الوجبات 
منباط   -سوا االمتصاص و أنبوا  االمتصباص -3

سببببوا االمتصبببباص أحببببد عوامببببل فببببا  -االمتصبببباص
تطبببببوير الوجببببببة للعبببببال   -التغذيبببببة اإلصبببببابة بسبببببوا

 الغذائا
التطبيقيوالتعبببرا علبببا اسبببباب المبببر  واالعبببرا  
وتقبببدير االحتياجبببات و عمبببل وجببببات غذائيبببة مقننبببة 
لمبببدة يبببوم كامبببل مببببع توضبببيح المسبببمو  او الممنببببو  
والتعبببببرا علبببببا قائمبببببة طعبببببام يوميبببببة تحتبببببو  علبببببا 

نمببببوذ  غببببذاا  -احمببببا  دهنيببببة متوسببببطة السلسببببلة
 اصمري  سؤ االمتص

النظبام  -التغذية اثناااإلمساك  و أنوا  اإلمسباك- 4
األغذيببة والوسببائل التببي  -الغببذائي لمرضببا اإلمسبباك
 اإلمساك لد  األطفال  -تساعد علا عال  اإلمساك

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

 او الممنو  
 -التغذيبببببببة اثنببببببباا االسبببببببهالو تعريببببببب  اإلسبببببببهال- 5

طبببببر   -مضببببباعفات اإلسبببببهال -أعبببببرا  اإلسبببببهال 



العبببببببال  الغبببببببذائا  -عبببببببال  اإلسبببببببهال فبببببببي المنبببببببزل
 -عببال  االسببهال باألعشبباب -لالسببهال عنببد ال بببار
 األطعمة الممنوعة

لنعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا  التطبيقيو ا 
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جرام او نظبام الوحبدات التبادليبة وعمبل وجببات 100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  

 او الممنو  
النظام الغذائي ألمرا  ال لبا والمسبالك البوليبةو -6

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

الفشببل  -التهبباب ال لببا النفببروزي والعببال  -والعببال 
الفشببببببل ال لببببببوي المببببببزمن  -ال لببببببوي الحبببببباد والعببببببال 

انبوا  الحصبوات  -حصوات ال لبا -)التسمم البولي(
 والعال 

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
ليببببببببل الوجبببببببببات وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تح

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

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

نتببائ   -تغذيبة مرضببا ال بببدو اهبم وظببائ  ال بببد -7
االلتهباب  -ة ال ببداالختبارات التشخيصية عند اصاب

الفشبببببببل  -تليببببببب  ال ببببببببد والعبببببببال  -ال ببببببببد والعبببببببال 
 زراعة ال بد -ال بد 

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

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

كيفيبببببببة حبببببببدو   -السبببببببكريو العوامبببببببل المسبببببببببة -8



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

طببببين النظبببببام تخ -تصببببني  داا السببببكري  -المببببر 
تغذيببببة الحامبببل المصببببابة  -الغبببذائي لمببببري  السبببكر

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

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

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

انبوا   -النحافه و أسباب نقص الوزن او النحافة -9
 العال  الطبي -العال  الغذائا -النحافة

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

التعببببرا علببببا نمببببوذ  لطعببببام متببببزن  –او الممنببببو  
أهبم األعشباب  -عالا الطاقة ويصلح لعال  النحافبة

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

 -عواقب السمنة وأخطارها وعالقتها بع  االمرا 
العببببال   -طببببر  العببببال  والوقايببببة )العببببال  الغببببذائا

 -العبببببال  الجراحبببببا للسبببببمنة -البببببدوائا )ال يميبببببائا(
 العال  باستخدام الرياضة( -العال  النفسا

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

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

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



الحساسبببببببية الغذائيبببببببة عنبببببببد  -تشبببببببخيص الحساسبببببببية
تشبببببببببخيص الحساسبببببببببية الغذائيبببببببببة عنبببببببببد  -األطفبببببببببال
 -عالقبببة المضبببادات الحيويبببة بالحساسبببية -األطفبببال

 عال  الحساسية الغذائية 
التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

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

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

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

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

 -الغذائيببببة المتداخلببببة فببببي اإلصببببابة ببببب مرا  القلببببب
 الغذائا س العال 

التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

كميببببببة -نوعيببببببة الببببببدهون الغذائيببببببة و أ -او الممنببببببو  
كميببببة  -ب - األحمببببا  الدهينببببة العديببببدة المشبببببعة

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

 -تغذيببببة مرضببببا السببببرطانو تعريبببب  السبببببرطان 13
 -نوعية الغذاا كعامل مبؤثر فبا اإلصبابة بالسبرطان

األغذيببببة المسبببببببة  -األغذيببببة المضببببادة للسببببرطان -
 الوقاية من السرطان -للسرطان

علا اسبباب المبر  واالعبرا  التطبيقيو  النعرا 
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

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



 -طبر و التغذيبة األنبوويبة -األنبوويبة استخدام التغذية
المشبا ل التبي مبن الممكبن أن يواجههبا المبري  فببي 

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

التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
 -التحضببير للتغذيببة األنبوويببة -قببدير االحتياجببات وت

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

  
لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي األساسببببي  % -

 للمقرر
100% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذكر( و   

 ألعمال الطالبمعار  فنية 
 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 تعر  لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد ال افي من أعضاا المقرر 
  التطبيقيالهيئة المعاونة لتدريس الجانب 

كذلك عدم وجود أما ن كافية لتخزين األعمال 
الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب 

 بالقسمس
 %96.52            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 سشراا مراجع حديثة للمكتبة  -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علا  -8

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 المختلفة للتقويمساألنماط 
 التغذيهزيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -9

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -10
زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس  -11

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -12

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

 وجدت (
 ال ينطب 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 سشراا مراجع حديثة للمكتبة  -3
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علا  -5
بسبب عدم وجود تدريب  األنماط المختلفة للتقويمس

كافي بال لية ألعضاا هيئة التدريس علا وضع 
 بنوك األسئلة

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

يتم بها تعيين معيد واحد كل عام علا أن يكون 
تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة 

 بالتبادل كل عام
يادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس ز  -7

بسبب محدودية األما ن وزيادة أعداد النظري 
  الطالب كل عام

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

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

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 
ةمكانيات 

مع بداية العام  شراا مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراا ال تب بالقسم



 التدريس 
   

ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة 

 للتقويمس

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة ال لية  بالتدريس

 لشئون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 سالتغذيهتخصص 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد ال لية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

العلمي ووكالة ال لية القسم  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألما ن  تحسين المراف  
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية لل لية 

 عميد ال لية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معار  ال لية والجامعة

المكان وعمادة ةدارة شئون  قبل تدريس المقرر
 ال لية

 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                       

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

 2019/  10/     9التوقيع و                                            التاريخ و 
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 تقرير مقرر دراسي
2017-2018 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

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

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

 غائب    97.88   114 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % للنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا    %39.13     ازممت 
 مقبول              جيد       

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

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

√ 

1 

 18.1  14.78

%

 

 

  

0.87

%

 

 

  

26.9

6%

 

 

  



أنبوا  األغذيبة -األغذية العالجية -التغذية العالجيةس
 العالجية(

الغببببذاا  -التطبيقببببيو نمببببوذ  للغببببذاا السببببائل ال امببببل
األغذيبببببة المحبببببددة  -الغبببببذاا اللبببببين -السبببببائل الرائببببب 

الصبببببببوديوم تصبببببببميم انبببببببوا  مختلببببببب  مبببببببن االغذيبببببببة 
 العالجية

-أخصببائا التغذيببهو مهببام أخصببائي التغذيببة دور-2
 -الحالببببببة النفسببببببية للمببببببري  -احتياجببببببات المببببببري 

 -مهببام قسببم التغذيببة -طريقببة ال تابببة التقببيم الغببذائا
رؤيببببببة  -أهببببببداا ةدارة التغذيببببة -مهببببام ةدارة التغذيببببة

 رسالة ةدارة التغذية -ةدارة التغذية
التطبيقيوالتعرا علبا دور ومهبام اخصبائا التغذيبة 

تطبيبببببببب  نظببببببببام –حسبببببببباب االحتياجببببببببات الغذائيببببببببة و 
 جرام100الوحدات التبادلية وتطبي  تحليل الوجبات 

منباط   -سوا االمتصاص و أنبوا  االمتصباص -3
سببببوا االمتصبببباص أحببببد عوامببببل فببببا  -االمتصبببباص

تطبببببوير الوجببببببة للعبببببال   -اإلصبببببابة بسبببببوا التغذيبببببة
 الغذائا

التطبيقيوالتعبببرا علبببا اسبببباب المبببر  واالعبببرا  
ر االحتياجبببات و عمبببل وجببببات غذائيبببة مقننبببة وتقبببدي

لمبببدة يبببوم كامبببل مببببع توضبببيح المسبببمو  او الممنببببو  
والتعبببببرا علبببببا قائمبببببة طعبببببام يوميبببببة تحتبببببو  علبببببا 

نمببببوذ  غببببذاا  -احمببببا  دهنيببببة متوسببببطة السلسببببلة
 مري  سؤ االمتصاص

النظبام  -التغذية اثناااإلمساك  و أنوا  اإلمسباك- 4
الوسببائل التببي األغذيببة و  -الغببذائي لمرضببا اإلمسبباك
 اإلمساك لد  األطفال  -تساعد علا عال  اإلمساك

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

 او الممنو  
 -االسبببببببهالو تعريببببببب  اإلسبببببببهالالتغذيبببببببة اثنببببببباا - 5



طبببببر   -مضببببباعفات اإلسبببببهال -أعبببببرا  اإلسبببببهال 
العبببببببال  الغبببببببذائا  -عبببببببال  اإلسبببببببهال فبببببببي المنبببببببزل

 -عببال  االسببهال باألعشبباب -لالسببهال عنببد ال بببار
 األطعمة الممنوعة

التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

م الوحبدات التبادليبة وعمبل وجببات جرام او نظبا100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  

 او الممنو  
النظام الغذائي ألمرا  ال لبا والمسبالك البوليبةو -6

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

الفشببل  - التهبباب ال لببا النفببروزي والعببال -والعببال 
الفشببببببل ال لببببببوي المببببببزمن  -ال لببببببوي الحبببببباد والعببببببال 

انبوا  الحصبوات  -حصوات ال لبا -)التسمم البولي(
 والعال 

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

جببرام او نظببام الوحببدات التبادليببة عمببل وجبببات 100
ع توضببيح المسببمو  غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مبب

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

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

الفشبببببببل  -تليببببببب  ال ببببببببد والعبببببببال  -ال ببببببببد والعبببببببال 
 زراعة ال بد -ال بد 
يقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  التطب

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

غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  
والتعبببرا علبببا نمبببوذ  لنظبببام غبببذائي  –او الممنبببو  

أهبببم محبببددات  -يبببومي لمبببري  التهببباب ال ببببد الحببباد
 الغذائي لمري  تلي  ال بدالنظام 



كيفيبببببببة حبببببببدو   -السبببببببكريو العوامبببببببل المسبببببببببة -8
وظيفبببة  -العالقبببة ببببين اإلنسبببولين والسبببكر -المبببر 

مضببباعفات  -أعبببرا  المبببر  -هرمبببون األنسبببولين
تخطببببين النظبببببام  -تصببببني  داا السببببكري  -المببببر 

تغذيببببة الحامبببل المصببببابة  -الغبببذائي لمببببري  السبببكر
 -بمر  السكر

ا اسببباب المببر  واالعببرا  التطبيقببيو التعببرا علبب
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

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

انبوا   -افةالنحافه و أسباب نقص الوزن او النح -9
 العال  الطبي -العال  الغذائا -النحافة

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

زن التعببببرا علببببا نمببببوذ  لطعببببام متبببب –او الممنببببو  
أهبم األعشباب  -عالا الطاقة ويصلح لعال  النحافبة

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

 -عواقب السمنة وأخطارها وعالقتها بع  االمرا 
العببببال   -طببببر  العببببال  والوقايببببة )العببببال  الغببببذائا

 -نةالعبببببال  الجراحبببببا للسبببببم -البببببدوائا )ال يميبببببائا(
 العال  باستخدام الرياضة( -العال  النفسا

التطبيقببيو النعببرا علببا اسببباب المببر  واالعببرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

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

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

أنبببوا   -الحساسبببية الغذائيبببةو تعريببب  الحساسبببية-11



 -أعبرا  الحساسبية -أسباب الحساسبية -الحساسية
الحساسبببببببية الغذائيبببببببة عنبببببببد  -تشبببببببخيص الحساسبببببببية

تشبببببببببخيص الحساسبببببببببية الغذائيبببببببببة عنبببببببببد  -األطفبببببببببال
 -عالقبببة المضبببادات الحيويبببة بالحساسبببية -األطفبببال

 ة الغذائية عال  الحساسي
التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   

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

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

 المسببة للحساسية الغذائية
 -ية امرا  القلب و أسباب أمبرا  القلببتغذ -12

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

 -الغذائيببببة المتداخلببببة فببببي اإلصببببابة ببببب مرا  القلببببب
 العال  الغذائا س

التطبيقيو النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا   
الوجبببببببببات  وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل

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

كميببببببة -نوعيببببببة الببببببدهون الغذائيببببببة و أ -او الممنببببببو  
كميببببة  -ب -األحمببببا  الدهينببببة العديببببدة المشبببببعة 

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

 -تغذيببببة مرضببببا السببببرطانو تعريبببب  السبببببرطان 13
 -نوعية الغذاا كعامل مبؤثر فبا اإلصبابة بالسبرطان

األغذيببببة المسبببببببة  -األغذيببببة المضببببادة للسببببرطان -
 الوقاية من السرطان -للسرطان

التطبيقيو  النعرا علا اسبباب المبر  واالعبرا  
وتقببببببببدير االحتياجببببببببات وتطبيبببببببب  تحليببببببببل الوجبببببببببات 

دات التبادليببة عمببل وجبببات جببرام او نظببام الوحبب100
غذائيببة مقننببة لمببدة يببوم كامببل مببع توضببيح المسببمو  

 الطريقة السليمة لتغذية المري  -او الممنو  



اسببببببباب  -التغذيببببببةو األنبوويببببببةو فوائببببببد األنبوويببببببة-14
 -طبر و التغذيبة األنبوويبة -استخدام التغذية األنبوويبة

المشبا ل التبي مبن الممكبن أن يواجههبا المبري  فببي 
الحاالت التي يجب استخدام  -أثناا التغذية األنبووية

الحبباالت التببي ال  -التغذيببة الوريديببة التغذيببة الوريديببة
 -يجب استخدام التغذية الوريدية

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

 -ذيبة الوريديبةمواضبع التغ -تجهيز التغذية األنبوويبة
 مكونات محاليل التغذية الوريدية

  
لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي األساسببببي  % -

 للمقرر
100% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذكر( و   
 معار  فنية ألعمال الطالب

 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 تعر  لها  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

عدم توافر العدد ال افي من أعضاا المقرر 
  الهيئة المعاونة لتدريس الجانب التطبيقي

كذلك عدم وجود أما ن كافية لتخزين األعمال 
 الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب

 بالقسمس
 %95.33            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 سشراا مراجع حديثة للمكتبة  -13 -مقترحات تحسين المقرر : -6

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علا  -14
 األنماط المختلفة للتقويمس

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -15
 التغذيه

 التطبيقيانتداب من يقوم بتدريس الجانب  -16
زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس  -17

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -18

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

 وجدت (
 ال ينطب 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

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

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

ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب علا  -9
بسبب عدم وجود تدريب  األنماط المختلفة للتقويمس

كافي بال لية ألعضاا هيئة التدريس علا وضع 
 بنوك األسئلة

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

يتم بها تعيين معيد واحد كل عام علا أن يكون 
تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة 

 بالتبادل كل عام
زيادة عدد المدرجات واألما ن المتاحة لتدريس  -11

دة أعداد بسبب محدودية األما ن وزياالنظري 
  الطالب كل عام

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

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



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

   

مع بداية العام  شراا مراجع حديثة للمكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة شراا ال تب بالقسم

ةعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب علا األنماط المختلفة 

 للتقويمس

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة ال لية  بالتدريس

 شئون التعليم والطالب ل
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 سالتغذيهتخصص 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العلمي وعميد ال لية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العلمي ووكالة ال لية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعليم والطالب

زيادة عدد المدرجات واألما ن  تحسين المراف  
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبلية لل لية 

 عميد ال لية 

توفير مكان مناسب لتخزين 
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معار  ال لية والجامعة

ةدارة شئون المكان وعمادة  قبل تدريس المقرر
 ال لية

 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                       

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