
 
 
 
 
 
 

 م 6107 – 6106رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  الوزقذم للؼبم الجبهؼي 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  / انًغرىيانفشقح  3

 ( ػًهي  2( َظشي  )2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش      يرىفش      َظاو انًشاجؼح انخاسجيح ناليرحاٌ 6
 2 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 8 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 7 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

   0     0ساعة            100             7َاجح      

انُغببثح انًيىيببح % نهُبباجحيٍ  ثقببا  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 % 71,43%    جيذ جذا   28,57يًراص      

 % 0%       يقثىل     0جيذ        

 %0ضؼيف  

 ضؼيف جذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 % 14.3غياب 

 

 -رذسيس الوقشس : – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   الوىضىػبد الزي رن رذسيسهب -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعح ألَىاع  -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3 

 ,4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7 

 ,8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الصيفً-

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

06 
03 ,04 

,05  ,06   

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيز الجبكيذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 06 الوىضخ الولجسيخ.
60 ,66 

,63  ,64 



 
 
 
 
 
 

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

 الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.الزطىساد 

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًببببا ذببببى ذذسيغبببب  يببببٍ انًحرببببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحربىي  -

 انًقشس 

>85 

يبببذي ذةطيبببح االيرحببباٌ نًىضبببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

 تًكرثح انكهيح .ػذو ذىافش يشاجغ حذيثح -1 -   -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %        -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 ذىفيش يشاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -1 -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -2

هالحظاابد الوااشا ؼيي الخاابس ييي  -7

 )إٌ وجذخ (

 ال يُطثق

هاااااب رااااان رٌفيااااازٍ هاااااي هقزشحااااابد  -8

 الزطىيش في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -1

)يبا هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحابد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -1

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

هجااااااااااااااااااابالد 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

ششاء يشاجغ حذيثح 

 نهًكرثح 

وكانح انذساعاخ انؼهيا ونجُح  يغ تذايح انؼاو انذساعي

 ششاء انكرة تانقغى

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح 

 االَرشَد تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح ذىفيش أياكٍ نرذسيظ  ذحغيٍ انًشافق 

✔

√ 

✔

√  
✔

√
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 انرؼهيى وانطالب ط انجضء انُظشي 

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و 2018/  1/     28انراسيخ :                                   انرىقيغ :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 م 6108 – 6107رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  للؼبم الجبهؼي 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

 ( ػًهي  2( َظشي  )2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش      يرىفش      َظاو انًشاجؼح انخاسجيح ناليرحاٌ 6
 2 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 15 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 14 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

   0     0ساعة            100       14َاجح      

انُغببثح انًيىيببح % نهُبباجحيٍ  ثقببا  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 % 50%    جيذ جذا      50يًراص      

 % 0%       يقثىل    0جيذ       

 %0ضؼيف  

 ضؼيف جذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 % 7.14غياب 

 -رذسيس الوقشس : – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   انًىضىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعح ألَىاع  -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3 

 ,4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7 

 ,8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 الجبكيذ الحشيوً الصيفًسسن ثبرشوى -

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

06 
03 ,04 

,05  ,06   

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيز الجبكيذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 الوىضخ الولجسيخ.

رااااابثغ رٌفياااااز  -
06 

60 ,66 

,63  ,64 



 
 
 
 
 
 

 الجبكيذ الحشيوً

 الزطىساد الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًببببا ذببببى ذذسيغبببب  يببببٍ انًحرببببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحرىي  -

 انًقشس 

>85 

يبببذي ذةطيبببح االيرحببباٌ نًىضبببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي وانرؼهىأعانية انرؼهيى  -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

 تًكرثح انكهيح .ػذو ذىافش يشاجغ حذيثح -1 -   -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %          -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 ذىفيش يشاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -3 -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -4

هالحظاابد الوااشا ؼيي الخاابس ييي  -7

 )إٌ وجذخ (

 ال يُطثق

هااااب راااان رٌفياااازٍ هااااي هقزشحاااابد  -8

 الزطىيش في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -2

)يبا هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -2

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

هجااااااااااااااااااابالد 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

ششاء يشاجغ حذيثح 

 نهًكرثح 

وكانح انذساعاخ انؼهيا ونجُح  يغ تذايح انؼاو انذساعي

 ششاء انكرة تانقغى

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشساذاحح انفشصح نهطالب 

✔

√ 

✔

√  
✔

√

✔ 
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✔
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نهذخىل ػهي شثكح    

 االَرشَد تانكهيح  

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ  ذحغيٍ انًشافق 

 انجضء انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و  2018/   6/   24انرىقيغ :                                            انراسيخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 م  6109 -6108رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  للؼبم الجبهؼي 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

 ( ػًهي  2( َظشي  )2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش      يرىفش      َظاو انًشاجؼح انخاسجيح ناليرحاٌ 6
 2 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 35 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 33 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

   15, 15     5ساعة            84,85     28َاجح    

نهُببباجحيٍ  ثقبببا انُغبببثح انًيىيبببح %  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 %  33,33%    جيذ جذا    3,03يًراص      

 % 18,18%       يقثىل     30,3جيذ        

 %15,15ضؼيف  

 ضؼيف جذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 6,06غياب 

 

 -رذسيس الوقشس : – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   انًىضىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعبببح ألَبببىاع  -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3 

 ,4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7 

 ,8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الصيفً-

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

06 
03 ,04 

,05  ,06   

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيااز الجبكيااذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 06 الوىضخ الولجسيخ.
60 ,66 

,63  ,64 



 
 
 
 
 
 

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

 الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.الزطىساد 

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًبببا ذبببى ذذسيغببب  يبببٍ انًحربببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يبببببذي انربببببضاو انقبببببائًيٍ تانربببببذسيظ  -

 تًحرىي انًقشس 

>85 

يببذي ذةطيببح االيرحبباٌ نًىضببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

 تًكرثح انكهيح .ػذو ذىافش يشاجغ حذيثح -1 -   -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %           -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 ذىفيش يشاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -5 -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -6

)إٌ هالحظبد الوشا ؼيي الخبس ييي  -7

 وجذخ (

 ال يُطثق

هب رن رٌفيازٍ هاي هقزشحابد الزطاىيش  -8

 في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -3

)يببا هاب لاان ياازن رٌفياازٍ هااي هقزشحاابد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -3

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

هجااااااااااااااااااااابالد 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

وكانح انذساعاخ انؼهيا ونجُح  يغ تذايح انؼاو انذساعي ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح 

 ششاء انكرة تانقغى

✔

√ 

✔

√  
✔

√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع
ا
ر 

ض
 
ف
ن

ية 
أل
ع
ما
ل 
ا
ل

ط
ال
ب
- 

 

✔

√ 
√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 
 
 
 
 

 انرذسيظ 

   

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد 

 تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ انجضء  ذحغيٍ انًشافق 

 انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و  2019/    10/      9انرىقيغ :                                            انراسيخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  م6161-6109رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  للؼبم الجبهؼي 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

 ( ػًهي  2( َظشي  )2)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش      يرىفش      َظاو انًشاجؼح انخاسجيح ناليرحاٌ 6
 2 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 27 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 23 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %                  %               ػذد          ػذد              َريجح االيرحاٌ  -

   14.81     4ساعة            85,185   23َاجح    

انًيىيبببح % نهُببباجحيٍ  ثقبببا انُغبببثح  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 %74.074%    جيذ جذا    33.333يًراص      

 % 7.4078%       يقثىل     7.407جيذ        

 %0ضؼيف  

 %0ضؼيف جذا   

 % 0ساعة الئحح 

 %14.814غياب 

 

 -رذسيس الوقشس : – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   انًىضىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعبببح ألَبببىاع  -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3 

 ,4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7 

 ,8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الصيفً-

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

06 
03 ,04 

,05  ,06   

, 08,  07 06 أسبليت رٌفيز الوالثس.



 
 
 
 
 
 

رٌفيااز الجبكيااذ  -

 الحشيوً

09 ,61  

 الوىضخ الولجسيخ.

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 
60 ,66 

,63 , 64 

 الزطىساد الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًبببا ذبببى ذذسيغببب  يبببٍ انًحربببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يبببببذي انربببببضاو انقبببببائًيٍ تانربببببذسيظ  -

 تًحرىي انًقشس 

>85 

يببذي ذةطيببح االيرحبباٌ نًىضببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

 يشاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح .ػذو ذىافش -1 -   -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %           -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 ذىفيش يشاجغ حذيثح تًكرثح انكهيح . -7 -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -8

)إٌ هالحظبد الوشا ؼيي الخبس ييي  -7

 وجذخ (

 ال يُطثق

هقزشحابد الزطاىيش هب رن رٌفيازٍ هاي  -8

 في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -4

)يببا هااب لاان ياازن رٌفياازٍ هااي هقزشحاابد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -4

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيشهجااااااااااااااااااااابالد 

✔

√ 

✔

√  
✔

√

✔ 

✔

√ ✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع
ا
ر 

ض
 
ف
ن

ية 
أل
ع
ما
ل 
ا
ل

ط
ال

 

✔

√ 
√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 
 
 
 
 

 الزطىيش 

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

وكانح انذساعاخ انؼهيا ونجُح  يغ تذايح انؼاو انذساعي ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح 

 ششاء انكرة تانقغى

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد 

 تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ انجضء  ذحغيٍ انًشافق 

 انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و  2020/     12/     6انرىقيغ :                                            انراسيخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

(16 نموذج رقم )  

 تقرير مقرر دراسي
7102-7102 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 (حلقة البحث) اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 7102-7102ثانية دبمومة ادارة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري 2)  الوحدات / الساعات المعتمدةعدد  4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 لممادة  ةأستاذ ثالث عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 2 الطالب الممتحقين بالمقرر عدد -
     1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

 غائب         50       1 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جيد جدا                    %100      ازممت 
 مقبول                                    جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
 مفيوم البحث العممى  .1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 أنواع مناىج البحث فى تكنولوجيا التعميم  .2
مكونببببببات الخطببببببة البحثيببببببة فببببببى تكنولوجيببببببا  .3

 التعميم وما تشممو من مكونات مختمفة 
المشببببببببببكمة البحثيببببببببببة  وتحديببببببببببدىا  وكيفيببببببببببة  .4

 صياغتيا 

√ 

1 

 

 

  

05%

 

 

   

  

 

  



 مفيوم فروض البحث وصياغاتيا وأنواعيا  .5
 العينات .6
 أىمية البحث  .7
 أىداف البحث  .8
ادوات جمببببببع البيانببببببات االسببببببتبيان  تحميببببببل  .9

 المضمون
 المالحظة  المقابمة .10
 مجتمع البحث وحدوده .11
 مناىج البحث .12
 التوثيق .13
 كيفية تطبيق البحث عمى العينة .14
 اإلجراءات البحثية .15
 النتائج  .16
 تفسير النتائج .17
 المشروع البحثي .18
 اختبار اخر العام .19

% لمببببا تببببم تدريسببببو مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  -
 لممقرر

100% 

 85<            84 -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 فصميةأنشطة     دراسة حالة      
     ا عمال الفصمية )تذكر( :   
 معارض فنية  عمال الطالب

 شفوي           نظري              طريقة تقويم الطالب -
 عممي          أعمال فصمية     

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  
√ 



عدم من الصعوبات التي تعرض ليا المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
العدد الكافي من أعضاء الييئة المعاونة  توافر

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

 الجانب التطبيقي لمطالب بالقسم.
 %92.33            -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -2
 ا نماط المختمفة لمتقويم.

 
)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير فاي  -8
 العام السابق

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

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

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -1
بسبب عدم وجود تدريب  ا نماط المختمفة لمتقويم.

كافي بالكمية  عضاء ىيئة التدريس عمى وضع 
 بنوك ا سئمة

زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -2
ية بالقسم التي وذلك بسبب الخطة الخمس.التغذيو

يتم بيا تعيين معيد واحد كل عام عمى أن يكون 
تخصص المعيد في التغذية والمالبس واإلدارة 

 بالتبادل كل عام
 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 
الطالب عمى ا نماط المختمفة 

 لمتقويم.

عضو ىيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكمية  بالتدريس

 لشئون التعميم والطالب 



زيادة عدد المعيدين المعينين في 
 .التغذيوتخصص 

مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العممي وعميد الكمية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعميم والطالب

 أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف       مناع جاد الربأ.د/ سعيد  حنان حسني يشارأ.د/  :أستاذ المادة

  أ.د/ سعيد مناع جاد الربرئيس مجمس القسم العممي :  نهادعمي رصاص   /ا م دبرنامج منسق ال     

 

         

 2018/  6/   24يخ التار                     التوقيع :                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             
 

 (16 رقم )نموذج 
 تقرير مقرر دراسي

7102-7102 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 (حلقة البحث) اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 7102-7102 ادارةثانية دبمومة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري 2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 لممادة  ةأستاذ ثالث عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 1 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
     1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

 غائب         100       1 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

         ازممت 
 مقبول    %100   جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
 مفيوم البحث العممى  .1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 أنواع مناىج البحث فى تكنولوجيا التعميم  .2
مكونببببببات الخطببببببة البحثيببببببة فببببببى تكنولوجيببببببا  .3

 التعميم وما تشممو من مكونات مختمفة 
المشببببببببببكمة البحثيببببببببببة  وتحديببببببببببدىا  وكيفيببببببببببة  .4

 صياغتيا 
 مفيوم فروض البحث وصياغاتيا وأنواعيا  .5
 العينات .6

√ 

5 

 

 

  

%

 

 

   

 

  



 أىمية البحث  .7
 أىداف البحث  .8
ادوات جمببببببع البيانببببببات االسببببببتبيان  تحميببببببل  .9

 المضمون
 المالحظة  المقابمة .10
 مجتمع البحث وحدوده .11
 مناىج البحث .12
 التوثيق .13
 تطبيق البحث عمى العينة كيفية .14
 اإلجراءات البحثية .15
 النتائج  .16
 تفسير النتائج .17
 المشروع البحثي .18
 اختبار اخر العام .19

% لمببببا تببببم تدريسببببو مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  -
 لممقرر

100% 

 85<            84 -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 أنشطة فصمية    دراسة حالة      
     ا عمال الفصمية )تذكر( :   
 معارض فنية  عمال الطالب

 شفوي           نظري              تقويم الطالبطريقة  -
 عممي          أعمال فصمية     

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
عدم من الصعوبات التي تعرض ليا المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

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

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  
√ 



 %90.33            -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -4
 ا نماط المختمفة لمتقويم.

 
)إن مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير فاي  -8
 العام السابق

 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3
 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -4

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

الطالب عمى إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  -3
بسبب عدم وجود تدريب  ا نماط المختمفة لمتقويم.

كافي بالكمية  عضاء ىيئة التدريس عمى وضع 
 بنوك ا سئمة

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 
الطالب عمى ا نماط المختمفة 

 لمتقويم.

عضو ىيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكمية  بالتدريس

 لشئون التعميم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 .التغذيوتخصص 
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العممي وعميد الكمية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعميم والطالب

 أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف          أ.د/ سعيد مناع جاد الرب      حنان حسني يشارأ.د/  :أستاذ المادة

             أ.د/ سعيد مناع جاد الربرئيس مجمس القسم العممي :     د نهادعمي رصاص منسق البرنامج /  

 2019/ 10/     9التوقيع :                                            التاريخ :  
 
 
 



 

 
 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قسم – تمهيدي دبموم الفرقة الثانية  )ادارة منزل (–حمقات البحث  ) 

 7171-7102لمعام الجامعي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 حمقات البحث   اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانيو الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 3 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

 غائب      100       3 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 %جيد جدا33.33%          ازممت 
 مقبول  %            جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
  العممى البحث مفيوم-1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

  التعميم تكنولوجيا فى البحث مناىج أنواع-2
 وما التعميم تكنولوجيا فى البحثية الخطة مكونات-3

  مختمفة مكونات من تشممو

√ 

-  

3333

3 

3131

18. 

- 

- 

33333 



  صياغتيا وكيفية  وتحديدىا  البحثية المشكمة-4
  وأنواعيا وصياغاتيا البحث فروض مفيوم-5
 العينات-6
  البحث أىمية-7
  البحث أىداف-8
 تحميبببببببببببل  االسبببببببببببتبيان البيانبببببببببببات جمبببببببببببع ادوات-9

 المضمون
 المقابمة  المالحظة-10
 وحدوده البحث مجتمع-11
 البحث مناىج-12
 التوثيق-13
 العينة عمى البحث تطبيق كيفية-14
 البحثية اإلجراءات-15
  النتائج-16
 النتائج تفسير-17
 البحثي المشروع-18
 العام اخر اختبار-19

% لمببببا تببببم تدريسببببو مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  -
 لممقرر

90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 اسموب المحاضرة المطورة - أساليب التعميم والتعمم -

 اسموب البيان العممي .-
 اسموب العصف الذىنى.-
 استراتيجية حل المشكالت .-
 استراتيجية التعميم القائم عمي المشروعات .-
 استراتيجية التعميم التعاوني . -

م البببببي نيايبببببة  الفصبببببل الدراسبببببي 15/3/2020مبببببن 
الثبببببباني اسببببببتخدام المنصببببببات االلكترونيببببببة وشبببببببكات 

-Google class roomالتواصببل االجتمبباعي )
Whats App ) 

 
 شفوي           نظري              طريقة تقويم الطالب -

√ 

√ 

√ 



اسبببببببتخدام المنصبببببببات االلكترونيبببببببة أعمبببببببال فصبببببببمية 
 Google classوشببكات التواصبل االجتمباعي )

room-Whats App ) 
 عممي              

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
  متوافرة بدرجة محدودة   بنك المعرفة      متوافرة  المراجع العممية -

 غير متوافرة
 متببوافرة بدرجببة محببدودة   بنببك المعرفببة            متببوافرة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة
 √غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -

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

توافر العدد الكافي من أعضاء الييئة المعاونة 
 ، لتدريس الجانب التطبيقي

 %  -          -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -6
 المختمفة لمتقويم.ا نماط 

التغذية زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -7
 وعموم االطعمة 

 انتداب من يقوم بتدريس الجانب التطبيقي -8
زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -9

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -10

 الستخداميا في معارض الكمية والجامعة
)إن اجعين الخااااارجيين مالحظااااات الماااار  -7

 وجدت (
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير فاي  -8
 العام السابق

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

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 



االلمام بتقنيات واساليب تنفيذ خالل الثالث  -7
اسابيع االولي من الفصل الدراسي الثاني 

 Google class)واستكمال التنفيذ من خالل 
room-Whats App ) 

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

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -4
بب عدم وجود تدريب بس ا نماط المختمفة لمتقويم.

كافي بالكمية  عضاء ىيئة التدريس عمى وضع 
 بنوك ا سئمة

وذلك زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص. -5
بسبب الخطة الخمسية بالقسم التي يتم بيا تعيين 

معيد كل عام عمى أن يكون تخصص المعيد في 2
 التغذية والمالبس كل عام واإلدارة كل عامين

زيادة عدد المدرجات وا ماكن المتاحة لتدريس  -6
بسبب محدودية ا ماكن وزيادة أعداد النظري 

  الطالب كل عام
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -7

الستخداميا في معارض الكمية والجامعة بسبب 
 محدودية ا ماكن المخصصة لمقسم بالكمية

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 
الطالب عمى ا نماط المختمفة 

 لمتقويم.

عضو ىيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
ووكالة الكمية  بالتدريس

 لشئون التعميم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسم العممي وعميد الكمية

انتداب من يقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
 لشئون التعميم والطالب

 عميد الكمية في الخطة زيادة عدد المدرجات وا ماكن  تحسين المرافق 



 المستقبمية لمكمية  المتاحة لتدريس النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين 

أعمال الطالب الستخداميا في 
 معارض الكمية والجامعة

شئون المكان وعمادة إدارة  قبل تدريس المقرر
 الكمية

                      ا م د/ نهاد عمي بدوي رصاص البرنامج  منسق أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب               

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

 2020/  12/    6التاريخ :                                         التوقيع :     
 

 



 
 

 
 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قسم – ثانية دبمومة –تغذية فئات حساسة) 

2016/2017 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حساسة اسث المقرر 1
 منزلياقتصاد  التخصص 2
 الثانيو الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيت مجمس القسث النظاث المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    نظاث المراجعة الخارجية لالمتحاج 6
 لممادة و واحد لمتطبيقيأستاذ واحد  عدد القائميج بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 4 عدد الطالب الممتحقيج بالمقرر -
 4 عدد الطالب الذيج أدوا االمتحاج  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحاج  -

 غائب     100       4 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحيج طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصميج عميها

 جيد جدا       100     ازممت 
 مقبوت              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقببببديث ماايببببة التذذيببببة وتذذيببببة الفئببببات الخاصببببة  -1 الموضوعات التي تث تدريسها -

 والحساسة .
 

√ 

 

   

 

 



مقدمببة عببج المقببررق ومناقشببة محتببوا ق أادافبب ق -2  
 وتحديد الفئات الحساسة 

األاببداا العامببة مببج التذذيببة واحتياجببات الفئببات  -3
 الحساسة أثناء المراحت العمرية 

احتياجات الجسث  لمطاقبة. احتياجبات الببروتيج  - 4
احتياجات الداوج احتياجات البر وتينات احتياجبات 

 تالمعادج والفيتامينا
التذذيبببببة أثنببببباء الحمبببببت زيبببببادة وزج األث خبببببالت  - 5

 شهور الحمت االحتياجات الذذائية لالث أثناء الحمت.
االحتياجات الذذائية لمحامت و اغذيبة االث اثنباء  -6

 فترة الحمت 
 التذذية فى الحاالت المرضية لالث الحامت -7
التذذيبببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ق طعببباث االث وأثبببر   -8

  عمى الوليد
التذذيبببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ق طعببباث االث وأثبببر   -9

 عمى مكونات لبج االث
 التذذية فى الحاالت المرضية لالث المرضع-10
 تذذية الرضع ب  -11
 التذذية فى الحاالت المرضية لمرضيع -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية  -13
 الخمطات الذذائية -14
 التذذية التكميمية-15
 لفطاثا-16
التذذية التي تعطى لمطفت الرضبع خبالت السبنة -17

 االولى
التذذية التي تعطى لمطفت الرضبع خبالت السبنة -18

 الثانية
الفببرب بببيج لبببج األث ولبببج البقببر وكيفيببة حسبباب -19

 كميات المبج وميعاد الرضعات 
 

 تذذية االطفات فى سج ماقبت المدرسة-20
 تذذية االطفات فى سج المدرسة-21
 ذية المرااقيجتذ-22



 تذذية المسنيج ب -23
 الرعاية الذذائية لممسنيج ..-24
تذذيببة الفئببات الحساسببة مببج حيببث نببوع  العمببت -25

 والمجهود 
تذذية الفئات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ -26

 التذذية
تذذيببببة الفئببببات الحساسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27

 المرضية 
دراسببببة بحثيببببة يمكببببج  تطبيقهببببا منزليببببا لمتعببببرا -28

عمبببببى العبببببادات   الذذائيبببببة لمفئبببببات الحساسبببببة داخبببببت  
 األسرة 

 
% لمببببا تببببث تدريسبببب  مببببج المحتببببوي األساسببببي  -

 لممقرر
90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزاث القائميج بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-60       60> ضوعات المقررمدي تذطية االمتحاج لمو  -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميث والتعمث -

 أنشطة فصمية    دراسة حالة      
     األعمات الفصمية )تذكر( :   
 معارض فنية ألعمات الطالب

 شفوي           نظري              طريقة تقويث الطالب -
 عممي          أعمات فصمية     

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرةغير  متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائت المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

        -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



)إج مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال ينطبب

مقترحات التطوير فاي  ما تم تنفيذه من -8
 العام السابق

 

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

لمحدودية الميزانية شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 المخصصة لشراء المراجع العممية 

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

 عن التنفيذالمسئول  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسيج 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العاث  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسث

                    / نهاد عمي رصاصأ.م.دالبرنامج  منسق              د/ شيماء عطاأستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 رئيس مجمس القسم العممي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 2018/  1/    28التوقيع :                                            التاريخ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قسم – ثانية دبمومة –تغذية فئات حساسة) 

2017/2018 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حساسة اسث المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانيو الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيت مجمس القسث الختيار لجنة االمتحاناتالنظاث المتبع  5
 غير متوفر        متوفر    نظاث المراجعة الخارجية لالمتحاج 6
 أستاذ واحد لممادة و واحد لمتطبيقي عدد القائميج بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 2 عدد الطالب الممتحقيج بالمقرر -
 2 عدد الطالب الذيج أدوا االمتحاج  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحاج  -

 غائب      100       2 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحيج طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصميج عميها

 جيد جدا       100     ازممت 
 مقبوت              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقببببديث ماايببببة التذذيببببة وتذذيببببة الفئببببات الخاصببببة  -1 الموضوعات التي تث تدريسها -

√ 

 

   

 

 



 والحساسة .
 

مقدمة عج المقبررق ومناقشبة محتبوا ق أادافب ق -2   
 وتحديد الفئات الحساسة 

األاببداا العامببة مببج التذذيببة واحتياجببات الفئببات  -3
 الحساسة أثناء المراحت العمرية 

احتياجات الجسث  لمطاقبة. احتياجبات الببروتيج  - 4
احتياجات الداوج احتياجات البر وتينات احتياجبات 

 المعادج والفيتامينات
التذذيبببببة أثنببببباء الحمبببببت زيبببببادة وزج األث خبببببالت  - 5

 الذذائية لالث أثناء الحمت.شهور الحمت االحتياجات 
االحتياجات الذذائية لمحامت و اغذيبة االث اثنباء  -6

 فترة الحمت 
 التذذية فى الحاالت المرضية لالث الحامت -7
التذذيبببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ق طعببباث االث وأثبببر   -8

 عمى الوليد 
التذذيبببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ق طعببباث االث وأثبببر   -9

 ثعمى مكونات لبج اال
 التذذية فى الحاالت المرضية لالث المرضع-10
 تذذية الرضع ب  -11
 التذذية فى الحاالت المرضية لمرضيع -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية  -13
 الخمطات الذذائية -14
 التذذية التكميمية-15
 الفطاث-16
التذذية التي تعطى لمطفت الرضبع خبالت السبنة -17

 االولى
التي تعطى لمطفت الرضبع خبالت السبنة التذذية -18

 الثانية
الفببرب بببيج لبببج األث ولبببج البقببر وكيفيببة حسبباب -19

 كميات المبج وميعاد الرضعات 
 

 تذذية االطفات فى سج ماقبت المدرسة-20



 تذذية االطفات فى سج المدرسة-21
 تذذية المرااقيج-22
 تذذية المسنيج ب -23
 الرعاية الذذائية لممسنيج ..-24
تذذيببة الفئببات الحساسببة مببج حيببث نببوع  العمببت -25

 والمجهود 
تذذية الفئات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ -26

 التذذية
تذذيببببة الفئببببات الحساسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27

 المرضية 
دراسببببة بحثيببببة يمكببببج  تطبيقهببببا منزليببببا لمتعببببرا -28

عمبببببى العبببببادات   الذذائيبببببة لمفئبببببات الحساسبببببة داخبببببت  
 األسرة 

 
تببببث تدريسبببب  مببببج المحتببببوي األساسببببي % لمببببا  -

 لممقرر
90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزاث القائميج بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تذطية االمتحاج لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميث والتعمث -

 أنشطة فصمية    دراسة حالة      
     األعمات الفصمية )تذكر( :   
 معارض فنية ألعمات الطالب

 شفوي           نظري              طريقة تقويث الطالب -
 عممي          أعمات فصمية     

 -لمتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائت المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



         -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إج مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبب

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير فاي  -8
 العام السابق

 

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

لمحدودية الميزانية شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 المخصصة لشراء المراجع العممية

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسيج 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العاث  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسث

                  / نهاد عمي رصاصأ.م.دالبرنامج  منسق         د/ شيماء عطاأستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 رئيس مجمس القسم العممي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 2018/ 6/    24التاريخ :    التوقيع :                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 (16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قسم – دبموم الفرقة الثانية  )ادارة منزل (–تغذية فئات حساسة) 

 9191-9102لمعام الجامعي 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 االقتصاد المنزليقسم: 
 -معمومات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حساسة اسث المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانيو الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيت مجمس القسث النظاث المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر    الخارجية لالمتحاجنظاث المراجعة  6
 أستاذ واحد لممادة و لمتطبيقي عدد القائميج بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 3 عدد الطالب الممتحقيج بالمقرر -
 3 عدد الطالب الذيج أدوا االمتحاج  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحاج  -

 غائب      100       3 ناجح   

النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحيج طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصميج عميها

 جيد جدا         -     ازممت 
 مقبوت              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2

√ 

-   

66.66 

1313.3

3 

- 

- 

11.11 



تقببببديث ماايببببة التذذيببببة وتذذيببببة الفئببببات الخاصببببة  -1 الموضوعات التي تث تدريسها -
 والحساسة .

 
مقدمة عج المقبررق ومناقشبة محتبوا ق أادافب ق -2   

 وتحديد الفئات الحساسة 
األاببداا العامببة مببج التذذيببة واحتياجببات الفئببات  -3

 الحساسة أثناء المراحت العمرية 
احتياجبات الببروتيج احتياجات الجسث  لمطاقبة.  - 4

احتياجات الداوج احتياجات البر وتينات احتياجبات 
 المعادج والفيتامينات

التذذيبببببة أثنببببباء الحمبببببت زيبببببادة وزج األث خبببببالت  - 5
 شهور الحمت االحتياجات الذذائية لالث أثناء الحمت.

االحتياجات الذذائية لمحامت و اغذيبة االث اثنباء  -6
 فترة الحمت 

 الحاالت المرضية لالث الحامتالتذذية فى  -7
التذذيبببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ق طعببباث االث وأثبببر   -8

 عمى الوليد 
التذذيبببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ق طعببباث االث وأثبببر   -9

 عمى مكونات لبج االث
 التذذية فى الحاالت المرضية لالث المرضع-10
 تذذية الرضع ب  -11
 التذذية فى الحاالت المرضية لمرضيع -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية  -13
 الخمطات الذذائية -14
 التذذية التكميمية-15
 الفطاث-16
التذذية التي تعطى لمطفت الرضبع خبالت السبنة -17

 االولى
التذذية التي تعطى لمطفت الرضبع خبالت السبنة -18

 الثانية
الفببرب بببيج لبببج األث ولبببج البقببر وكيفيببة حسبباب -19

 اد الرضعات كميات المبج وميع
 



 تذذية االطفات فى سج ماقبت المدرسة-20
 تذذية االطفات فى سج المدرسة-21
 تذذية المرااقيج-22
 تذذية المسنيج ب -23
 الرعاية الذذائية لممسنيج ..-24
تذذيببة الفئببات الحساسببة مببج حيببث نببوع  العمببت -25

 والمجهود 
تذذية الفئات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ -26

 التذذية
تذذيببببة الفئببببات الحساسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27

 المرضية 
دراسببببة بحثيببببة يمكببببج  تطبيقهببببا منزليببببا لمتعببببرا -28

عمبببببى العبببببادات   الذذائيبببببة لمفئبببببات الحساسبببببة داخبببببت  
 األسرة 

 
% لمببببا تببببث تدريسبببب  مببببج المحتببببوي األساسببببي  -

 لممقرر
90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزاث القائميج بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تذطية االمتحاج لموضوعات المقرر -
 اسموب المحاضرة المطورة - أساليب التعميث والتعمث -

 اسموب البياج العممي .-
 اسموب العصا الذانى.-
 استراتيجية حت المشكالت .-
 المشروعات .استراتيجية التعميث القائث عمي -
 استراتيجية التعميث التعاوني . -

ث البببببي نهايبببببة  الفصبببببت الدراسبببببي 15/3/2020مبببببج 
الثبببببباني اسببببببتخداث المنصببببببات االلكترونيببببببة وشبببببببكات 

-Google class roomالتواصببت االجتمبباعي )
Whats App ) 

 
 شفوي           نظري              طريقة تقويث الطالب -

اسبببببببتخداث المنصبببببببات االلكترونيبببببببة أعمبببببببات فصبببببببمية 
 Google classوشببكات التواصبت االجتمباعي )

√ 

√ 

√ 

√ 



room-Whats App ) 
 عممي              

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
  متوافرة بدرجة محدودة   بنة المعرفة      متوافرة  المراجع العممية -

 غير متوافرة
 متببوافرة بدرجببة محببدودة   بنببة المعرفببة            متببوافرة  الوسائت المعينة-

 غير متوافرة
 √غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -

 
عدث مج الصعوبات التي تعرض لها المقرر  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

المعاونة توافر العدد الكافي مج أعضاء الهيئة 
  لتدريس الجانب التطبيقي

 %  -          -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

إعداد بنة أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -2
 األنماط المختمفة لمتقويث.

التذذية زيادة عدد المعيديج المعينيج في تخصص  -3
 وعموث االطعمة 

 انتداب مج يقوث بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد المدرجات واألماكج المتاحة لتدريس  -5

 النظري  
 

)إج مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير فاي  -8
 العام السابق

 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1
 يقوث بتدريس الجانب التطبيقيانتداب مج  -2
االلمام بتقنيات واساليب تنفيذ خالل الثالث  -3

اسابيع االولي من الفصل الدراسي الثاني 

√ 

 

 

√ 

√ 

 



 Google class)واستكمال التنفيذ من خالل 
room-Whats App ) 

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

إعداد بنة أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -1
بسبب عدث وجود تدريب  األنماط المختمفة لمتقويث.

كافي بالكمية ألعضاء ايئة التدريس عمى وضع 
 بنوة األسئمة

وذلة زيادة عدد المعيديج المعينيج في تخصص. -2
بسبب الخطة الخمسية بالقسث التي يتث بها تعييج 

معيد كت عاث عمى أج يكوج تخصص المعيد في 2
 رة كت عاميجالتذذية والمالبس كت عاث واإلدا

زيادة عدد المدرجات واألماكج المتاحة لتدريس  -3
بسبب محدودية األماكج وزيادة أعداد النظري 

  الطالب كت عاث
توفير مكاج مناسب لتخزيج أعمات الطالب  -4

الستخدامها في معارض الكمية والجامعة بسبب 
 محدودية األماكج المخصصة لمقسث بالكمية

 -القادم : خطة التطوير لممقرر لمعام -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسيج 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العاث  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسث

إعداد بنة أسئمة لممقرر لتدريب 
المختمفة الطالب عمى األنماط 

 لمتقويث.

عضو ايئة التدريس القائث  قبت تدريس المقرر
ووكالة الكمية  بالتدريس

 لشئوج التعميث والطالب 
زيادة عدد المعيديج المعينيج في 

 تخصص إدارة المنزت.
مع بداية الخطة 
 الخمسية القادمة

 القسث العممي وعميد الكمية

انتداب مج يقوث بتدريس الجانب 
 التطبيقي

القسث العممي ووكالة الكمية  قبت تدريس المقرر
 لشئوج التعميث والطالب

زيادة عدد المدرجات واألماكج  تحسيج المرافب 
 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة 
 المستقبمية لمكمية 

 عميد الكمية 

توفير مكاج مناسب لتخزيج 
أعمات الطالب الستخدامها في 

إدارة شئوج المكاج وعمادة  تدريس المقررقبت 
 الكمية



 معارض الكمية والجامعة
                      ا م د / نهاد رصاص  البرنامج  منسق أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                                   

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف

 رئيس مجمس القسم العممي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 2020/  12/     6التوقيع :                                            التاريخ : 
 

 

 



 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م 2017 – 2016تصميم األزياء المتقدم لمعام الجامعي تقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم األزياء المتقدم   المقرر اسم 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولي دبموم  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔متوفر غير        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 7 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111          7    ناجح  

النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %  5686   جيد جدا    %2883     ازممت 
 % 1    مقبول   %    1482     جيد   

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 

 % 1راسب الئحة 



 

 

 
 

 -تدريس المقرر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  الموضوع   تدريسها الموضوعات التي تم -

 الساعات 
 األسبوع 

   النظري : أوال :االطار
 مفهوم التصميم  -1
 األول 2 

مفهوم تصمميم األزيماء    -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لتصميم األزياء 

 
6 

الرابمممممممممممممم  
والخمممامس 
 والسادس

مصمممممممممممادر التصمممممممممممميم  -3
 المختمفة .

 8 

والسممممممماب  
والثممممممممامن 
والتاسممممممم  
 والعاشر

عناصممر تصممميم األزيمماء -4
 . 
 

8 

العشممممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
 .أسس تصميم األزياء -5
 8 

الرابممممممممممم   
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 



 

 

عشممممممممممممممر 
والسمممادس 
عشممممممممممممممر 
والسممممممماب  

 عشر 
تطمممور تصمممميم األزيممماء  -6

 في العصور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  

 عشر 
 أنممممممماط الم بممممممس فممممممي-7

العصور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العشمممرون 
والحممممممادي 
والعشرون 
والثممممممممماني 
 والعشرون 

أنمممممماط الم بمممممس فمممممي  -8
القمممممرن العشممممممرين والواحممممممد 

 وعشرين .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعشممرين 
والرابممممممممممم  
 والعشرين

 ثانيا االطار التطبيقي :
   

تحميمممل أسمممس وعناصمممر -1
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممممممس النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنساء والرجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والرابممممممممممم  
 والخامس 

تحميممل أسممس وعناصمممر  -2
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممس بعممد الظهممر الخاصممة 

8 
السممممممادس 
والسممممممماب  
والثممممممممامن 



 

 

 والتاس   بالنساء والرجال
تحديممد مصممادر تصممميم  -3

بعممم  الم بممممس التممممي يممممتم 
 عرضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
تحميممل أسممس وعناصمممر  -3 

التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممممس السممممهرة  الخاصممممة 

 6 بالنساء والرجال

الرابمممممممممممممم  
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 
عشممممممممممممممر 
والسمممادس 

 عشر 
مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -4

العممممممرب مصممممممممي األزيمممممماء 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

السمممممممممماب  
عشممممممممممممممر 
والثممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  
عشممممممممممممممر 
 والعشرون 

مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -5
مصممممممي األزيمممماء األجانممممب 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

العشمممرون 
والواحمممممممممد 
وعشمممرون 
والثممممممممماني 
وعشمممرون 
والرابممممممممممم  
 وعشرون 

 %111% لمبببا تبببم تدريسبببت مبببن المحتبببوي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببوي  -

 المقرر 
>85 

 85<                        84-61       61> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 فصميةأنشطة     دراسة حالة      
        األعمال الفصمية )تذكر( :   

بحبببث  –مشبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفوي                   نظري   طريقة تقويم الطالب -
 عممي          أعمال فصمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة  ✔متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
عدم توافر مراجع حديثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 كذلك عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 %  ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقرر: -5
 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -1 -: مقترحات تحسين المقرر -6

 توفير أماكن لمتدريس  -2
)إن م حظمممات الممممراجعين الخمممارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ممما تممم تنفيممذق مممن مقترحممات التطمموير  -8
 في العام السابق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1

)مببا ممما لممم يممتم تنفيممذق مممن مقترحممات  -9
 هي و األسباب (

 عدم توافر أماكن لمتدريس  -1

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقسم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخول 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لشئون التعميم والطالب

 المشتريات 
توفير أماكن لتدريس الجزء  تحسين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية 
ادارة المشتريات ووكالة شئون 

 والطالب سالتعميم 
تجهيز قاعات لتدريس االطار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية
 وكالة شئون الطالب 

 أ / د : حنان حسني يشار   اسم منسق المادة : 
 م 2018 /  1/    28التاريخ :             التوقيع :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م 2018 – 2017تصميم أزياء متقدم لمعام الجامعي تقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولي دبموم  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  الساعات المعتمدة عدد الوحدات / 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 18 بالمقررعدد الطالب الممتحقين  -
 18 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111       18    ناجح  

النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %  6181   جيد جدا    %  2282     ازممت 
 % 1    مقبول   %      16867    جيد   

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 



 

 

 % 1راسب الئحة 
 
 

 -تدريس المقرر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات 
 األسبوع 

   النظري : أوال :االطار
 مفهوم التصميم  -1
 األول 2 

األزيماء  مفهوم تصمميم   -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لتصميم األزياء 

 
6 

الرابمممممممممممممم  
والخمممامس 
 والسادس

مصمممممممممممادر التصمممممممممممميم  -3
 المختمفة .

 8 

والسممممممماب  
والثممممممممامن 
والتاسممممممم  
 والعاشر

عناصممر تصممميم األزيمماء -4
 . 
 

8 

العشممممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
 .أسس تصميم األزياء -5
 8 

الرابممممممممممم   
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 



 

 

عشممممممممممممممر 
والسمممادس 
عشممممممممممممممر 
والسممممممماب  

 عشر 
تطمممور تصمممميم األزيممماء  -6

 في العصور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  

 عشر 
أنممممممماط الم بممممممس فممممممي -7

العصور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العشمممرون 
والحممممممادي 
والعشرون 
والثممممممممماني 
 والعشرون 

أنمممممماط الم بمممممس فمممممي  -8
القمممممرن العشممممممرين والواحممممممد 

 وعشرين .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعشممرين 
والرابممممممممممم  
 والعشرين

 ثانيا االطار التطبيقي :
   

تحميمممل أسمممس وعناصمممر -1
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممممممس النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنساء والرجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والرابممممممممممم  
 والخامس 

تحميممل أسممس وعناصمممر  -2
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممس بعممد الظهممر الخاصممة 

8 
السممممممادس 
والسممممممماب  
والثممممممممامن 



 

 

 والتاس   بالنساء والرجال
تحديممد مصممادر تصممميم  -3

بعممم  الم بممممس التممممي يممممتم 
 عرضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
تحميممل أسممس وعناصمممر  -3 

بمممبع   التصمممميم الموجمممودة
م بممممس السممممهرة  الخاصممممة 

 6 بالنساء والرجال

الرابمممممممممممممم  
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 
عشممممممممممممممر 
والسمممادس 

 عشر 
مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -4

مصممممممممي األزيمممممماء العممممممرب 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

السمممممممممماب  
عشممممممممممممممر 
والثممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  
عشممممممممممممممر 
 والعشرون 

مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -5
مصممممممي األزيمممماء األجانممممب 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

العشمممرون 
والواحمممممممممد 
وعشمممرون 
والثممممممممماني 
وعشمممرون 
والرابممممممممممم  
 وعشرون 

 %111% لمبببا تبببم تدريسبببت مبببن المحتبببوي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببوي  -

 المقرر 
>85 

 85<                        84-61       61> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 أنشطة فصمية    دراسة حالة      
        األعمال الفصمية )تذكر( :   

بحبببث  –مشبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفوي                   نظري   طريقة تقويم الطالب -
 عممي          أعمال فصمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة  ✔متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
بمكتبة عدم توافر مراجع حديثة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 كذلك عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 % ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقرر: -5
 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن لمتدريس  -4
)إن م حظمممات الممممراجعين الخمممارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

مقترحممات التطمموير ممما تممم تنفيممذق مممن  -8
 في العام السابق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -2

 عدم توافر أماكن لمتدريس  -2)مببا ممما لممم يممتم تنفيممذق مممن مقترحممات  -9

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

 هي و األسباب (
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقسم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخول 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لشئون التعميم والطالب

 المشتريات 
توفير أماكن لتدريس الجزء  تحسين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية 
ادارة المشتريات ووكالة شئون 

 التعميم والطالب س
تجهيز قاعات لتدريس االطار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية
 وكالة شئون الطالب 

 أ / د : حنان حسني يشار   اسم منسق المادة : 
 م  2118 /6/   24التوقيع :                                            التاريخ :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م  2019 -2018تصميم أزياء متقدم لمعام الجامعي تقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولي دبموم  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 35 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 33 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111        32    ناجح  

النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %  3785   جيد جدا    % 38125     ازممت 
 % 1285    مقبول   %     46888     جيد   

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 



 

 

 % 1راسب الئحة 
 
 

 -تدريس المقرر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات 
 األسبوع 

   النظري : أوال :االطار
 مفهوم التصميم  -1
 األول 2 

مفهوم تصمميم األزيماء    -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لتصميم األزياء 

 
6 

الرابمممممممممممممم  
والخمممامس 
 والسادس

التصمممممممممممميم مصمممممممممممادر  -3
 المختمفة .

 8 

والسممممممماب  
والثممممممممامن 
والتاسممممممم  
 والعاشر

عناصممر تصممميم األزيمماء -4
 . 
 

8 

العشممممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
 .أسس تصميم األزياء -5
 8 

الرابممممممممممم   
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 



 

 

عشممممممممممممممر 
والسمممادس 
عشممممممممممممممر 
والسممممممماب  

 عشر 
تطمممور تصمممميم األزيممماء  -6

 في العصور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  

 عشر 
أنممممممماط الم بممممممس فممممممي -7

العصور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العشمممرون 
والحممممممادي 
والعشرون 
والثممممممممماني 
 والعشرون 

أنمممممماط الم بمممممس فمممممي  -8
القمممممرن العشممممممرين والواحممممممد 

 وعشرين .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعشممرين 
والرابممممممممممم  
 والعشرين

 ثانيا االطار التطبيقي :
   

تحميمممل أسمممس وعناصمممر -1
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممممممس النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنساء والرجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والرابممممممممممم  
 والخامس 

تحميممل أسممس وعناصمممر  -2
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممس بعممد الظهممر الخاصممة 

8 
السممممممادس 
والسممممممماب  
والثممممممممامن 



 

 

 والتاس   بالنساء والرجال
تحديممد مصممادر تصممميم  -3

بعممم  الم بممممس التممممي يممممتم 
 عرضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
تحميممل أسممس وعناصمممر  -3 

التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممممس السممممهرة  الخاصممممة 

 6 بالنساء والرجال

الرابمممممممممممممم  
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 
عشممممممممممممممر 
والسمممادس 

 عشر 
مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -4

العممممممرب مصممممممممي األزيمممممماء 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

السمممممممممماب  
عشممممممممممممممر 
والثممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  
عشممممممممممممممر 
 والعشرون 

مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -5
مصممممممي األزيمممماء األجانممممب 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

العشمممرون 
والواحمممممممممد 
وعشمممرون 
والثممممممممماني 
وعشمممرون 
والرابممممممممممم  
 وعشرون 

 %111% لمبببا تبببم تدريسبببت مبببن المحتبببوي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببوي  -

 المقرر 
>85 

 85<                        84-61       61> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 فصميةأنشطة     دراسة حالة      
        األعمال الفصمية )تذكر( :   

بحبببث  –مشبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفوي                   نظري   طريقة تقويم الطالب -
 عممي          أعمال فصمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة  ✔متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
عدم توافر مراجع حديثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 % ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقرر: -5
 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن لمتدريس  -6
)إن م حظمممات الممممراجعين الخمممارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ممما تممم تنفيممذق مممن مقترحممات التطمموير  -8
 في العام السابق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3

 عدم توافر أماكن لمتدريس  -3)مببا ممما لممم يممتم تنفيممذق مممن مقترحممات  -9

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

 هي و األسباب (
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقسم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخول 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لشئون التعميم والطالب

 المشتريات 
توفير أماكن لتدريس الجزء  تحسين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية 
ادارة المشتريات ووكالة شئون 

 الب سالتعميم والط
تجهيز قاعات لتدريس االطار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية
 وكالة شئون الطالب 

 أ / د : حنان حسني يشار   اسم منسق المادة : 
 م  2119/    11/    9:  التوقيع :                                            التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م  2020 -2019تصميم أزياء متقدم لمعام الجامعي تقرير مقرر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولي دبموم  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  الساعات المعتمدة عدد الوحدات / 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متوفر        متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 35 بالمقررعدد الطالب الممتحقين  -
 33 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111        32    ناجح  

النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %  3785   جيد جدا    % 38125     ازممت 
 % 1285    مقبول   %     46888     جيد   

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 



 

 

 % 1راسب الئحة 
 
 

 -تدريس المقرر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -

 الساعات 
 األسبوع 

   النظري : أوال :االطار
 مفهوم التصميم  -1
 األول 2 

األزيماء   مفهوم تصمميم  -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لتصميم األزياء 

 
6 

الرابمممممممممممممم  
والخمممامس 
 والسادس

مصمممممممممممادر التصمممممممممممميم  -3
 المختمفة .

 8 

والسممممممماب  
والثممممممممامن 
والتاسممممممم  
 والعاشر

عناصممر تصممميم األزيمماء -4
 . 
 

8 

العشممممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
 .أسس تصميم األزياء -5
 8 

الرابممممممممممم   
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 



 

 

عشممممممممممممممر 
والسمممادس 
عشممممممممممممممر 
والسممممممماب  

 عشر 
تطمممور تصمممميم األزيممماء  -6

 في العصور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  

 عشر 
أنممممممماط الم بممممممس فممممممي -7

العصور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العشمممرون 
والحممممممادي 
والعشرون 
والثممممممممماني 
 والعشرون 

أنمممممماط الم بمممممس فمممممي  -8
القمممممرن العشممممممرين والواحممممممد 

 وعشرين .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعشممرين 
والرابممممممممممم  
 والعشرين

 ثانيا االطار التطبيقي :
   

تحميمممل أسمممس وعناصمممر -1
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممممممس النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنساء والرجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والرابممممممممممم  
 والخامس 

تحميممل أسممس وعناصمممر  -2
التصمممميم الموجمممودة بمممبع  
م بممس بعممد الظهممر الخاصممة 

8 
السممممممادس 
والسممممممماب  
والثممممممممامن 



 

 

 والتاس   بالنساء والرجال
تحديممد مصممادر تصممميم  -3

بعممم  الم بممممس التممممي يممممتم 
 عرضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممر 
والحممممممادي 
عشممممممممممممممر 
والثممممممممماني 
عشممممممممممممممر 
والثالمممممممممث 

 عشر
تحميممل أسممس وعناصمممر  -3 

بمممبع   التصمممميم الموجمممودة
م بممممس السممممهرة  الخاصممممة 

 6 بالنساء والرجال

الرابمممممممممممممم  
عشممممممممممممممر 
والخمممامس 
عشممممممممممممممر 
والسمممادس 

 عشر 
مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -4

مصممممممممي األزيمممممماء العممممممرب 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

السمممممممممماب  
عشممممممممممممممر 
والثممممممممامن 
عشممممممممممممممر 
والتاسممممممم  
عشممممممممممممممر 
 والعشرون 

مناقشمممممة حمممممول أشمممممهر -5
مصممممممي األزيمممماء األجانممممب 
 موتحميمممممممممممممممل اتجا ممممممممممممممماته

 8 وتصميماتهم 

العشمممرون 
والواحمممممممممد 
وعشمممرون 
والثممممممممماني 
وعشمممرون 
والرابممممممممممم  
 وعشرون 

 %111% لمبببا تبببم تدريسبببت مبببن المحتبببوي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببوي  -

 المقرر 
>85 

 85<                        84-61       61> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 أنشطة فصمية    دراسة حالة      
        األعمال الفصمية )تذكر( :   

بحبببث  –مشبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفوي                   نظري   طريقة تقويم الطالب -
 عممي          أعمال فصمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة  ✔متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستمزمات والخامات -
بمكتبة عدم توافر مراجع حديثة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 % ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقرر: -5
 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن لمتدريس  -8
)إن م حظمممات الممممراجعين الخمممارجيين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

التطمموير ممما تممم تنفيممذق مممن مقترحممات  -8
 في العام السابق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -4

 عدم توافر أماكن لمتدريس  -4)مببا ممما لممم يممتم تنفيممذق مممن مقترحممات  -9

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

 هي و األسباب (
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

تحسين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقسم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخول 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القسم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لشئون التعميم والطالب

 المشتريات 
توفير أماكن لتدريس الجزء  تحسين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية 
ادارة المشتريات ووكالة شئون 

 التعميم والطالب س
تجهيز قاعات لتدريس االطار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المستقبمية لمكمية
 وكالة شئون الطالب 

 أ / د : حنان حسني يشار   اسم منسق المادة : 
 م 2121/  12/    6:  التوقيع :                                            التاريخ 

 

 
 



 
 

 

 تغزيح ٍتقذً   حقرير مقرر دراسي

 -معلومبث أسبسيت : –أ 

 تغزيح ٍتقذً   اعٌ اىَقشس 1

 اقتظاد ٍْضىي اىتخظض 2

 أٗىي دتيً٘  اىفشقح / اىَغت٘ي 3

 ( عَيي 4( ّظشي + ) 2)  عذد اى٘دذاخ / اىغاعاخ اىَعتَذج 4

 تشنيو ٍجيظ اىقغٌ اىْظاً اىَتثع الختياس ىجْح االٍتذاّاخ 5

 ٍت٘فش                 غيش ٍت٘فش  ّظاً اىَشاجعح اىخاسجيح ىالٍتذاُ 6

 أعتار  ىيَادج  عذد اىقائَيِ تاىتذسيظ 7

 -معلومبث مخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 1

 27 عذد اىطالب اىَيتذقيِ تاىَقشس -

 23 عذد اىطالب اىزيِ أدٗا االٍتذاُ  -

                          ّتيجح االٍتذاُ  -

          %     85.18ّغثح     23  عذدّاجخ    

 %14.81ّغثح     4عذد   ساعة  

اىْغبببثح اىَة٘يبببح % ىيْببباجذيِ ؽثقبببا ىيتقبببذيشاخ  -

 اىذاطييِ عييٖا

 %48.14جيذ جذا     0ٍَتاص       

 0ٍقث٘ه              %37.03جيذ       

 -حذريس المقرر : – 2

ٍقذٍح فب  عيبٌ اىتغزيبح ٗتعبغ اىَظبطيذاخ عيبٌ اىتغزيبح -1 اىَ٘ػ٘عاخ اىتي تٌ تذسيغٖا -

ٗدٗسٕا في تْاء اىجغٌ ٗاىششٗؽ اى٘اجة ت٘افشٕبا فب  ؽعباً 

 االّغاُ ٗعالٍاخ اىتغزيح اىغييَح  .

 

 -ٗظائفٖبببببا  -تظبببببْيفٖا -اىثشٗتيْببببباخ إَٔيتٖبببببا اىذي٘يبببببح-2

اىتَثيببو اىغببزائي ىٖببا -تقغببيٌ امدَبباع امٍيْيببح -ٍظببادسٕا 

 ٗعالقتٖا تاىعْاطش امخشي(

 

 -اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب  ٗدبببباالخ اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب -3

 أعشاع ّقض اىثشٗتيِ.

 

أثببش ّقببض  -االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىثشٗتيْبباخ -4

 ٗصيادج اىثشٗتيْاخ.

 –تظببْيفٖا –تشميثٖببا اىنَيبائي -تٖببا اىذي٘يبح اىبذُٕ٘: إَٔي-5

 اىَشمثاخ اىَظادثح ىٖا.–ٗظائفٖا  -ٍظادسٕا

 

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىيذُٕ٘ ٗاىتذ٘الخ اىتبي قبذ -6

 تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ 

أثبش ّقبض ٗصيبادج  -االدتياجاخ اىغزائيح  ىيفشد ٍِ اىذُٕ٘-7

 اىذُٕ٘.

 

–اىتقغبيٌ اىعباً  -ي٘يبحإَٔيتٖبا اىذ -اىنشتٕ٘يذساخ:ٍفٖٕ٘ا-8

√ 



 
 

 اىتشمية اىنيَيائي ىٖا  ٍٗظادسٕاٗظائفٖا.

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىينشتٕ٘يذساخ ٗاىتذب٘الخ  -9

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

أثبش ّقبض  -االدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشد-10

 ٗصيادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا مَظذس أعاعي ىيطاقح.

خ: ٍفٍٖٖ٘ببا ٗظيفتٖببا إَٔيتٖببا اىذي٘يببح اىتقغببيٌ اىفيتاٍيْببا-11

 اىعاً ىٖا. 

 

ٗدٗسٕبببا فبببي اىعَييببباخ  -اىفيتاٍيْببباخ اىزائثبببح فببب  اىَببباء-12

 اىذي٘يح اىَختيفح أعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

ٗدٗسٕببا فببي اىعَييبباخ  -اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىببذُٕ٘-13

 اىذي٘يح اىَختيفح ٗأعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

ٍقاسّببح تببيِ اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىَبباء ٗاىفيتاٍيْبباخ -14

 اىزائثح ف  اىذُٕ٘.

أثببش ّقببض  -االدتياجباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىفيتاٍيْبباخ -15

 ٗصيادج اىفيتاٍيْاخ.

اىٖؼبببٌ ٗاإلٍتظببباص ٗاميبببغ ىيفيتاٍيْببباخ ٗاىتذببب٘الخ 16

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ

 -إَٔيتٖا اىذي٘يبح -ٗظائفٖا  -ٖاامٍالح اىَعذّيح : ٍفٍٖ٘-17

 ٍظادسٕا   -اىتقغيٌ اىعاً ىٖا

دٗسٕا في عَيياخ تْاء اىٖينو اىعظَي ٗإتَباً مثيبش ٍبِ -18

 اىعَيياخ اىذي٘يح داخو اىجغٌ.

أثببش  -االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ امٍببالح اىَعذّيببح -19

 ّقض ٗصيادج امٍالح اىَعذّيح.

ٍبببببالح اىَعذّيبببببح اىٖؼبببببٌ ٗاإلٍتظببببباص ٗاميبببببغ ىأ-20

 ٗاىتذ٘الخ اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

تشميثبٔ  -خ٘اطٔ -اىَاء: إَٔيتٔ ىإلّغاُ ٗاىنائْاخ اىذيح-21

ٍظببادسٓ ادتياجبباخ اىجغببٌ ٍببِ اىَبباء اٍتظبباص  -اىنيَيببائ 

 اىَاء.

ٍؼاداخ اممغذج دٗسٕا اىذيب٘ي فبي اىظبذح ٗاىَبشع -22

اىَت٘اجبذج فبي ٗإَٔيتٖا في دَايح اىجغبٌ ٍبِ اىشبق٘ل اىذبشج 

اىغزاء أّٗاتجح ٍِ عَيياخ إعذاد امؽعَبح ٗاىتبي قبذ تعبشع 

 اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشاع ماىغشؽاّاخ.

اىطاقبببح اىغزائيبببح ٗإَٔيتٖبببا ٗميفيببببح اّتبببا  اىطاقبببح ٍببببِ -23

اىعْاطش اىغزائيح ٗت٘صيعٖا داخو اىجغٌ ٗت٘اصُ اىطاقح ٗإٌٔ 

 خط٘اخ ٍيتات٘ىيضً اىطاقح.

 اىغزائيح ٗتعؼٖا اىثعغ.اىعالقح تيِ اىعْاطش -24

 إَٔيح اىَْاعح ٗميفيح تْشيؾ اىجٖاص اىَْاعي-25

 

ٍفًٖ٘ ع٘ء اىتغزيح ٗأعثاتٖا ٗميفيح اى٘قايح ٍْٖا ٗاىعالقح -26

 تيِ اىتغزيح ٗاىَْاعح.

 أٍشاع ع٘ء اىتغزيح -27

إٌٔ اىت٘طياخ اىغزائيح اىظذيح اى٘اجة ٍشاعاتٖا ىيتقييو -28

 ٍِ فشص اإلطاتح تامٍشاع .

 

 

 %100 % ىَا تٌ تذسيغٔ ٍِ اىَذت٘ي امعاعي ىيَقشس -

 ( √) 85<            84 -60       60> ٍذي اىتضاً اىقائَيِ تاىتذسيظ تَذت٘ي اىَقشس  -



 
 

 ( √) 85<         84-60       60> ٍذي تغطيح االٍتذاُ ىَ٘ػ٘عاخ اىَقشس -

 ( √)تذسية عَيي        ( √)ٍذاػشاخ ّظشيح    أعاىية اىتعييٌ ٗاىتعيٌ -
 ( √)دساعح داىح          أّشطح فظييح
 امعَاه اىفظييح )تزمش( :       

 

 شف٘ي                  ( √)ّظشي       ؽشيقح تق٘يٌ اىطالب -

 ( √) عَيي         ( √)أعَاه فظييح      

 -اإلمكبنبث المخبحت للخذريس : -3

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجحٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَشاجع اىعيَيح -

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اى٘عائو اىَعيْح-

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَغتيضٍاخ ٗاىخاٍاخ -

 ال ي٘جذ. -   -قيود إداريت وحنظيميت: -4

    -نخيجت حقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -1 -مقخرحبث ححسين المقرر : -6

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس. -2

 صيادج عذد اىقاعاخ اىتذسيغيح ٗامٍامِ اىَتادح ىيتذسيظ  -3

 ال يْطثق )إُ ٗجذخ (مالحظبث المراجعين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -1

)ٍبببا ٕبببي ٗ ماااب لااام ياااخم حن يااامق مااان مقخرحااابث  -9

 امعثاب (

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس عي  ٗػع تْ٘ك امعةيح -1

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  -2

اىطالب مو عاً  تغثة ٍذذٗديح امٍامِ ٗصيادج أعذاد

 ٍشديح اىثناى٘سي٘ط

 -خطت الخطوير للمقرر للعب  القبد  : -10

 المسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير مجبالث الخطوير 

تذغيِ إٍناّياخ 

 اىتذسيظ 

   

ٍع تذايح اىعاً  ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح 

 اىذساعي

ٗماىح اىذساعاخ اىعييا ٗىجْح 

 تاىقغٌششاء اىنتة 

إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس ىتذسية 

 اىطالب عي  امَّاؽ اىَختيفح ىيتق٘يٌ.

عؼ٘ ٕيةح اىتذسيظ اىقائٌ  قثو تذسيظ اىَقشس

تاىتذسيظ ٗٗماىح اىنييح ىشةُ٘ 

 اىتعييٌ ٗاىطالب 

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ  تذغيِ اىَشافق 

 اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  

في اىخطح اىَغتقثييح 

 ىينييح 

 عَيذ اىنييح 

   

 12/2020/ 6 الخوقيع :                     الخبريخ  اسم منسق المبدة : أ.د/ علي رصبص 

√ 

√ 
√ 



 
 

 تغزيح ٍتقذً   حقرير مقرر دراسي

 -معلومبث أسبسيت : –أ 

 تغزيح ٍتقذً   اعٌ اىَقشس 1

 اقتظاد ٍْضىي اىتخظض 2

 أٗىي دتيً٘  اىفشقح / اىَغت٘ي 3

 ( عَيي 4( ّظشي + ) 2)  عذد اى٘دذاخ / اىغاعاخ اىَعتَذج 4

 تشنيو ٍجيظ اىقغٌ اىْظاً اىَتثع الختياس ىجْح االٍتذاّاخ 5

 ٍت٘فش                 غيش ٍت٘فش  ّظاً اىَشاجعح اىخاسجيح ىالٍتذاُ 6

 أعتار  ىيَادج  عذد اىقائَيِ تاىتذسيظ 7

 -مخخصصت :معلومبث  –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 1

 35 عذد اىطالب اىَيتذقيِ تاىَقشس -

 32 عذد اىطالب اىزيِ أدٗا االٍتذاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتيجح االٍتذاُ  -

 ساعة   85.71    30   ّاجخ   

ؽثقبببا ىيتقبببذيشاخ اىْغبببثح اىَة٘يبببح % ىيْببباجذيِ  -

 اىذاطييِ عييٖا

 جذا جيذ     2.85ٍَتاص       

 جيذ                    ٍقث٘ه 

 -حذريس المقرر : – 2

ٍقذٍح فب  عيبٌ اىتغزيبح ٗتعبغ اىَظبطيذاخ عيبٌ اىتغزيبح -1 اىَ٘ػ٘عاخ اىتي تٌ تذسيغٖا -

ت٘افشٕبا فب  ؽعباً ٗدٗسٕا في تْاء اىجغٌ ٗاىششٗؽ اى٘اجة 

 االّغاُ ٗعالٍاخ اىتغزيح اىغييَح  .

 

 -ٗظائفٖبببببا  -تظبببببْيفٖا -اىثشٗتيْببببباخ إَٔيتٖبببببا اىذي٘يبببببح-2

اىتَثيببو اىغببزائي ىٖببا -تقغببيٌ امدَبباع امٍيْيببح -ٍظببادسٕا 

 ٗعالقتٖا تاىعْاطش امخشي(

 

 -اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب  ٗدبببباالخ اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب -3

 أعشاع ّقض اىثشٗتيِ.

 

أثببش ّقببض  -دتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىثشٗتيْبباخ اال-4

 ٗصيادج اىثشٗتيْاخ.

 –تظببْيفٖا –تشميثٖببا اىنَيبائي -اىبذُٕ٘: إَٔيتٖببا اىذي٘يبح -5

 اىَشمثاخ اىَظادثح ىٖا.–ٗظائفٖا  -ٍظادسٕا

 

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىيذُٕ٘ ٗاىتذ٘الخ اىتبي قبذ -6

 تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ 

أثبش ّقبض ٗصيبادج  -اىغزائيح  ىيفشد ٍِ اىذُٕ٘االدتياجاخ -7

 اىذُٕ٘.

 

–اىتقغبيٌ اىعباً  -إَٔيتٖبا اىذي٘يبح -اىنشتٕ٘يذساخ:ٍفٖٕ٘ا-8

 اىتشمية اىنيَيائي ىٖا  ٍٗظادسٕاٗظائفٖا.

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىينشتٕ٘يذساخ ٗاىتذب٘الخ  -9

√ 

  5 

28.5

7 

42.85 

14.28 

11.42 



 
 

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

أثبش ّقبض  -اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشداالدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ -10

 ٗصيادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا مَظذس أعاعي ىيطاقح.

اىفيتاٍيْبباخ: ٍفٍٖٖ٘ببا ٗظيفتٖببا إَٔيتٖببا اىذي٘يببح اىتقغببيٌ -11

 اىعاً ىٖا. 

 

ٗدٗسٕبببا فبببي اىعَييببباخ  -اىفيتاٍيْببباخ اىزائثبببح فببب  اىَببباء-12

 اىذي٘يح اىَختيفح أعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

ٗدٗسٕببا فببي اىعَييبباخ  -اىزائثببح فبب  اىببذُٕ٘اىفيتاٍيْبباخ -13

 اىذي٘يح اىَختيفح ٗأعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

ٍقاسّببح تببيِ اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىَبباء ٗاىفيتاٍيْبباخ -14

 اىزائثح ف  اىذُٕ٘.

أثببش ّقببض  -االدتياجباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىفيتاٍيْبباخ -15

 ٗصيادج اىفيتاٍيْاخ.

يبببغ ىيفيتاٍيْببباخ ٗاىتذببب٘الخ اىٖؼبببٌ ٗاإلٍتظببباص ٗام16

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ

 -إَٔيتٖا اىذي٘يبح -ٗظائفٖا  -امٍالح اىَعذّيح : ٍفٍٖٖ٘ا-17

 ٍظادسٕا   -اىتقغيٌ اىعاً ىٖا

دٗسٕا في عَيياخ تْاء اىٖينو اىعظَي ٗإتَباً مثيبش ٍبِ -18

 اىعَيياخ اىذي٘يح داخو اىجغٌ.

أثببش  -ٍببِ امٍببالح اىَعذّيببح االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد -19

 ّقض ٗصيادج امٍالح اىَعذّيح.

اىٖؼبببببٌ ٗاإلٍتظببببباص ٗاميبببببغ ىأٍبببببالح اىَعذّيبببببح -20

 ٗاىتذ٘الخ اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

تشميثبٔ  -خ٘اطٔ -اىَاء: إَٔيتٔ ىإلّغاُ ٗاىنائْاخ اىذيح-21

ٍظببادسٓ ادتياجبباخ اىجغببٌ ٍببِ اىَبباء اٍتظبباص  -اىنيَيببائ 

 اىَاء.

ٍؼاداخ اممغذج دٗسٕا اىذيب٘ي فبي اىظبذح ٗاىَبشع -22

ٗإَٔيتٖا في دَايح اىجغبٌ ٍبِ اىشبق٘ل اىذبشج اىَت٘اجبذج فبي 

اىغزاء أّٗاتجح ٍِ عَيياخ إعذاد امؽعَبح ٗاىتبي قبذ تعبشع 

 اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشاع ماىغشؽاّاخ.

اىطاقبببح اىغزائيبببح ٗإَٔيتٖبببا ٗميفيببببح اّتبببا  اىطاقبببح ٍببببِ -23

صيعٖا داخو اىجغٌ ٗت٘اصُ اىطاقح ٗإٌٔ اىعْاطش اىغزائيح ٗت٘

 خط٘اخ ٍيتات٘ىيضً اىطاقح.

 اىعالقح تيِ اىعْاطش اىغزائيح ٗتعؼٖا اىثعغ.-24

 إَٔيح اىَْاعح ٗميفيح تْشيؾ اىجٖاص اىَْاعي-25

 

ٍفًٖ٘ ع٘ء اىتغزيح ٗأعثاتٖا ٗميفيح اى٘قايح ٍْٖا ٗاىعالقح -26

 تيِ اىتغزيح ٗاىَْاعح.

 أٍشاع ع٘ء اىتغزيح -27

إٌٔ اىت٘طياخ اىغزائيح اىظذيح اى٘اجة ٍشاعاتٖا ىيتقييو -28

 ٍِ فشص اإلطاتح تامٍشاع .

 

 

 %100 % ىَا تٌ تذسيغٔ ٍِ اىَذت٘ي امعاعي ىيَقشس -

 85<            84 -60       60> ٍذي اىتضاً اىقائَيِ تاىتذسيظ تَذت٘ي اىَقشس  -

 85<         84-60       60> اىَقشسٍذي تغطيح االٍتذاُ ىَ٘ػ٘عاخ  -

 ٍذاػشاخ ّظشيح           تذسية عَيي أعاىية اىتعييٌ ٗاىتعيٌ -

 دساعح داىح          أّشطح فظييح
√ 

√ 

√ √ 
√ 



 
 

 امعَاه اىفظييح )تزمش( :       

 

 ّظشي                       شف٘ي  ؽشيقح تق٘يٌ اىطالب -

 أعَاه فظييح               عَيي

 -اإلمكبنبث المخبحت للخذريس : -3

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجحٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَشاجع اىعيَيح -

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اى٘عائو اىَعيْح-

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَغتيضٍاخ ٗاىخاٍاخ -

 ال ي٘جذ. -   -قيود إداريت وحنظيميت: -4

    -نخيجت حقويم الطالة للمقرر: -5

 ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح .ششاء  -4 -مقخرحبث ححسين المقرر : -6

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس. -5

 يتذسيظ ىٗامٍامِ اىَتادح  اىقاعاخ اىتذسيغيحصيادج عذد  -6

 ال يْطثق )إُ ٗجذخ (مالحظبث المراجعين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -2

)ٍبببا ٕبببي ٗ ماااب لااام ياااخم حن يااامق مااان مقخرحااابث  -9

 امعثاب (

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس عي  ٗػع تْ٘ك امعةيح -3

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  -4

تغثة ٍذذٗديح امٍامِ ٗصيادج أعذاد اىطالب مو عاً 

 ٍشديح اىثناى٘سي٘ط

 -خطت الخطوير للمقرر للعب  القبد  : -10

 المسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير ث الخطوير مجبال

تذغيِ إٍناّياخ 

 اىتذسيظ 

   

ٍع تذايح اىعاً  ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح 

 اىذساعي

ٗماىح اىذساعاخ اىعييا ٗىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقغٌ

إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس ىتذسية 

 اىطالب عي  امَّاؽ اىَختيفح ىيتق٘يٌ.

عؼ٘ ٕيةح اىتذسيظ اىقائٌ  تذسيظ اىَقشسقثو 

تاىتذسيظ ٗٗماىح اىنييح ىشةُ٘ 

 اىتعييٌ ٗاىطالب 

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ  تذغيِ اىَشافق 

 اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  

في اىخطح اىَغتقثييح 

 ىينييح 

 عَيذ اىنييح 
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√ 

√ 
√ 

√ 
√ √   

 



 
 

 تغزيح ٍتقذً   حقرير مقرر دراسي

 

 -معلومبث أسبسيت : –أ 

 تغزيح ٍتقذً   اعٌ اىَقشس 1

 اقتظاد ٍْضىي اىتخظض 2

 أٗىي دتيً٘  اىفشقح / اىَغت٘ي 3

 ( عَيي 4( ّظشي + ) 2)  عذد اى٘دذاخ / اىغاعاخ اىَعتَذج 4

 تشنيو ٍجيظ اىقغٌ اىْظاً اىَتثع الختياس ىجْح االٍتذاّاخ 5

 ٍت٘فش                 غيش ٍت٘فش  ّظاً اىَشاجعح اىخاسجيح ىالٍتذاُ 6

 ىيَادج  يِأعتار  عذد اىقائَيِ تاىتذسيظ 7

 -معلومبث مخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 1

 15 اىَيتذقيِ تاىَقشسعذد اىطالب  -

 14 عذد اىطالب اىزيِ أدٗا االٍتذاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتيجح االٍتذاُ  -

 ساعة              86.66   13ّاجخ      

اىْغبببثح اىَة٘يبببح % ىيْببباجذيِ ؽثقبببا ىيتقبببذيشاخ  -

 اىذاطييِ عييٖا

 جيذ جذا           6.66ٍَتاص      

 ٍقث٘ه             جيذ                  

 -حذريس المقرر : – 2

ٍقذٍح فب  عيبٌ اىتغزيبح ٗتعبغ اىَظبطيذاخ عيبٌ اىتغزيبح -1 اىَ٘ػ٘عاخ اىتي تٌ تذسيغٖا -

ٗدٗسٕا في تْاء اىجغٌ ٗاىششٗؽ اى٘اجة ت٘افشٕبا فب  ؽعباً 

 ٗعالٍاخ اىتغزيح اىغييَح  .االّغاُ 

 

 -ٗظائفٖبببببا  -تظبببببْيفٖا -اىثشٗتيْببببباخ إَٔيتٖبببببا اىذي٘يبببببح-2

اىتَثيببو اىغببزائي ىٖببا -تقغببيٌ امدَبباع امٍيْيببح -ٍظببادسٕا 

 ٗعالقتٖا تاىعْاطش امخشي(

 

 -اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب  ٗدبببباالخ اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب -3

 أعشاع ّقض اىثشٗتيِ.

 

أثببش ّقببض  -ٍببِ اىثشٗتيْبباخ  االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد-4

 ٗصيادج اىثشٗتيْاخ.

 –تظببْيفٖا –تشميثٖببا اىنَيبائي -اىبذُٕ٘: إَٔيتٖببا اىذي٘يبح -5

 اىَشمثاخ اىَظادثح ىٖا.–ٗظائفٖا  -ٍظادسٕا

 

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىيذُٕ٘ ٗاىتذ٘الخ اىتبي قبذ -6

 تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ 

أثبش ّقبض ٗصيبادج  -االدتياجاخ اىغزائيح  ىيفشد ٍِ اىذُٕ٘-7

 اىذُٕ٘.

–اىتقغبيٌ اىعباً  -إَٔيتٖبا اىذي٘يبح -اىنشتٕ٘يذساخ:ٍفٖٕ٘ا-8

 اىتشمية اىنيَيائي ىٖا  ٍٗظادسٕاٗظائفٖا.

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىينشتٕ٘يذساخ ٗاىتذب٘الخ  -9

√ 

 2 

20 33.33 

13.33 

26.6 



 
 

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

أثبش ّقبض  -االدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشد-10

 ادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا مَظذس أعاعي ىيطاقح.ٗصي

اىفيتاٍيْبباخ: ٍفٍٖٖ٘ببا ٗظيفتٖببا إَٔيتٖببا اىذي٘يببح اىتقغببيٌ -11

 اىعاً ىٖا. 

 

ٗدٗسٕبببا فبببي اىعَييببباخ  -اىفيتاٍيْببباخ اىزائثبببح فببب  اىَببباء-12

 اىذي٘يح اىَختيفح أعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

اىعَييبباخ ٗدٗسٕببا فببي  -اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىببذُٕ٘-13

 اىذي٘يح اىَختيفح ٗأعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

ٍقاسّببح تببيِ اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىَبباء ٗاىفيتاٍيْبباخ -14

 اىزائثح ف  اىذُٕ٘.

أثببش ّقببض  -االدتياجباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىفيتاٍيْبباخ -15

 ٗصيادج اىفيتاٍيْاخ.

اىٖؼبببٌ ٗاإلٍتظببباص ٗاميبببغ ىيفيتاٍيْببباخ ٗاىتذببب٘الخ 16

 قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ اىتي

 -إَٔيتٖا اىذي٘يبح -ٗظائفٖا  -امٍالح اىَعذّيح : ٍفٍٖٖ٘ا-17

 ٍظادسٕا   -اىتقغيٌ اىعاً ىٖا

دٗسٕا في عَيياخ تْاء اىٖينو اىعظَي ٗإتَباً مثيبش ٍبِ -18

 اىعَيياخ اىذي٘يح داخو اىجغٌ.

أثببش  -االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ امٍببالح اىَعذّيببح -19

 ٗصيادج امٍالح اىَعذّيح. ّقض

اىٖؼبببببٌ ٗاإلٍتظببببباص ٗاميبببببغ ىأٍبببببالح اىَعذّيبببببح -20

 ٗاىتذ٘الخ اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

تشميثبٔ  -خ٘اطٔ -اىَاء: إَٔيتٔ ىإلّغاُ ٗاىنائْاخ اىذيح-21

ٍظببادسٓ ادتياجبباخ اىجغببٌ ٍببِ اىَبباء اٍتظبباص  -اىنيَيببائ 

 اىَاء.

ي اىظبذح ٗاىَبشع ٍؼاداخ اممغذج دٗسٕا اىذيب٘ي فب-22

ٗإَٔيتٖا في دَايح اىجغبٌ ٍبِ اىشبق٘ل اىذبشج اىَت٘اجبذج فبي 

اىغزاء أّٗاتجح ٍِ عَيياخ إعذاد امؽعَبح ٗاىتبي قبذ تعبشع 

 اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشاع ماىغشؽاّاخ.

اىطاقبببح اىغزائيبببح ٗإَٔيتٖبببا ٗميفيببببح اّتبببا  اىطاقبببح ٍببببِ -23

ح ٗإٌٔ اىعْاطش اىغزائيح ٗت٘صيعٖا داخو اىجغٌ ٗت٘اصُ اىطاق

 خط٘اخ ٍيتات٘ىيضً اىطاقح.

 اىعالقح تيِ اىعْاطش اىغزائيح ٗتعؼٖا اىثعغ.-24

 إَٔيح اىَْاعح ٗميفيح تْشيؾ اىجٖاص اىَْاعي.-25

 ٍفًٖ٘ ع٘ء اىتغزيح ٗأعثاتٖا ٗميفيح اى٘قايح ٍْٖا .-26

 أٍشاع ع٘ء اىتغزيح -27

 ٗاىعالقح تيِ اىتغزيح ٗاىَْاعح. -28

 %100 ىَذت٘ي امعاعي ىيَقشس% ىَا تٌ تذسيغٔ ٍِ ا -

 ( √) 85<            84 -60       60> ٍذي اىتضاً اىقائَيِ تاىتذسيظ تَذت٘ي اىَقشس  -

 ( √)85<         84-60       60> ٍذي تغطيح االٍتذاُ ىَ٘ػ٘عاخ اىَقشس -

 تذسية عَيي         ( √)ٍذاػشاخ ّظشيح   أعاىية اىتعييٌ ٗاىتعيٌ -

 ( √)أّشطح فظييح      ( √)دساعح داىح    
 امعَاه اىفظييح )تزمش( :       

 

 شف٘ي                ( √)ّظشي         ؽشيقح تق٘يٌ اىطالب -

 ( √)عَيي             ( √)أعَاه فظييح  

 -اإلمكبنبث المخبحت للخذريس : -3



 
 

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجحٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَشاجع اىعيَيح -

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اى٘عائو اىَعيْح-

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَغتيضٍاخ ٗاىخاٍاخ -

 ال ي٘جذ. -   -قيود إداريت وحنظيميت: -4

    -نخيجت حقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -7 -مقخرحبث ححسين المقرر : -6

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس. -8

 صيادج عذد اىقاعاخ اىتذسيغيح ٗامٍامِ اىَتادح ىيتذسيظ  -9

 ال يْطثق )إُ ٗجذخ (مالحظبث المراجعين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -3

)ٍبببا ٕبببي ٗ ماااب لااام ياااخم حن يااامق مااان مقخرحااابث  -9

 امعثاب (

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس عي  ٗػع تْ٘ك امعةيح -5

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  -6

اىطالب مو عاً  تغثة ٍذذٗديح امٍامِ ٗصيادج أعذاد

 ٍشديح اىثناى٘سي٘ط

 -خطت الخطوير للمقرر للعب  القبد  : -10

 المسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير مجبالث الخطوير 

تذغيِ إٍناّياخ 

 اىتذسيظ 

   

ٍع تذايح اىعاً  ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح 

 اىذساعي

ٗماىح اىذساعاخ اىعييا ٗىجْح 

 تاىقغٌششاء اىنتة 

إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس ىتذسية 

 اىطالب عي  امَّاؽ اىَختيفح ىيتق٘يٌ.

عؼ٘ ٕيةح اىتذسيظ اىقائٌ  قثو تذسيظ اىَقشس

تاىتذسيظ ٗٗماىح اىنييح ىشةُ٘ 

 اىتعييٌ ٗاىطالب 

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ  تذغيِ اىَشافق 

 اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  

في اىخطح اىَغتقثييح 

 ىينييح 

 عَيذ اىنييح 

   

 اسم منسق المبدة : أ.د/ علي رصبص أ.د/ عبدل مببرك
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  تغذية متقدم  تقرير مقرر دراسي
 -معلومبث أسبسيت : –أ 

 تغزيح ٍتقذً   اعٌ اىَقشس 1

 اقتظاد ٍْضىي اىتخظض 2

 أٗىي دتيً٘  اىفشقح / اىَغت٘ي 3

√ 

√ 
√ 



 
 

 ( عَيي 4( ّظشي + ) 2)  عذد اى٘دذاخ / اىغاعاخ اىَعتَذج 4

 تشنيو ٍجيظ اىقغٌ اىْظاً اىَتثع الختياس ىجْح االٍتذاّاخ 5

 ٍت٘فش                 غيش ٍت٘فش  ّظاً اىَشاجعح اىخاسجيح ىالٍتذاُ 6

 ىيَادج  يِأعتار  اىقائَيِ تاىتذسيظعذد  7

 -معلومبث مخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 1

 8 عذد اىطالب اىَيتذقيِ تاىَقشس -

 6 عذد اىطالب اىزيِ أدٗا االٍتذاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتيجح االٍتذاُ  -

 ساعة        75.   6ّاجخ      

اىْغبببثح اىَة٘يبببح % ىيْببباجذيِ ؽثقبببا ىيتقبببذيشاخ  -

 اىذاطييِ عييٖا

 جيذ جذا      12.5ٍَتاص      

 جيذ                    ٍقث٘ه 

 -حذريس المقرر : – 2

ٍقذٍح فب  عيبٌ اىتغزيبح ٗتعبغ اىَظبطيذاخ عيبٌ اىتغزيبح -1 اىَ٘ػ٘عاخ اىتي تٌ تذسيغٖا -

ٗدٗسٕا في تْاء اىجغٌ ٗاىششٗؽ اى٘اجة ت٘افشٕبا فب  ؽعباً 

 االّغاُ ٗعالٍاخ اىتغزيح اىغييَح  .

 

 -ٗظائفٖبببببا  -تظبببببْيفٖا -اىثشٗتيْببببباخ إَٔيتٖبببببا اىذي٘يبببببح-2

اىتَثيببو اىغببزائي ىٖببا -تقغببيٌ امدَبباع امٍيْيببح -ٍظببادسٕا 

 ٗعالقتٖا تاىعْاطش امخشي(

 

 -ْيتشٗجيْبببب اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب  ٗدبببباالخ اىَيببببضاُ اى-3

 أعشاع ّقض اىثشٗتيِ.

 

أثببش ّقببض  -االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىثشٗتيْبباخ -4

 ٗصيادج اىثشٗتيْاخ.

 –تظببْيفٖا –تشميثٖببا اىنَيبائي -اىبذُٕ٘: إَٔيتٖببا اىذي٘يبح -5

 اىَشمثاخ اىَظادثح ىٖا.–ٗظائفٖا  -ٍظادسٕا

 

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىيذُٕ٘ ٗاىتذ٘الخ اىتبي قبذ -6

 أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ تذذث 

أثبش ّقبض ٗصيبادج  -االدتياجاخ اىغزائيح  ىيفشد ٍِ اىذُٕ٘-7

 اىذُٕ٘.

–اىتقغبيٌ اىعباً  -إَٔيتٖبا اىذي٘يبح -اىنشتٕ٘يذساخ:ٍفٖٕ٘ا-8

 اىتشمية اىنيَيائي ىٖا  ٍٗظادسٕاٗظائفٖا.

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىينشتٕ٘يذساخ ٗاىتذب٘الخ  -9

 اخ.اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيي

أثبش ّقبض  -االدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشد-10

 ٗصيادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا مَظذس أعاعي ىيطاقح.

اىفيتاٍيْبباخ: ٍفٍٖٖ٘ببا ٗظيفتٖببا إَٔيتٖببا اىذي٘يببح اىتقغببيٌ -11

 اىعاً ىٖا. 

 

√ 

 2 

25 25 

33.33 

12.5 



 
 

ٗدٗسٕبببا فبببي اىعَييببباخ  -اىفيتاٍيْببباخ اىزائثبببح فببب  اىَببباء-12

 دج اىفيتاٍيِ.اىذي٘يح اىَختيفح أعشاع ّقض ٗصيا

ٗدٗسٕببا فببي اىعَييبباخ  -اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىببذُٕ٘-13

 اىذي٘يح اىَختيفح ٗأعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

ٍقاسّببح تببيِ اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىَبباء ٗاىفيتاٍيْبباخ -14

 اىزائثح ف  اىذُٕ٘.

أثببش ّقببض  -االدتياجباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىفيتاٍيْبباخ -15

 اىفيتاٍيْاخ.ٗصيادج 

اىٖؼبببٌ ٗاإلٍتظببباص ٗاميبببغ ىيفيتاٍيْببباخ ٗاىتذببب٘الخ 16

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ

 -إَٔيتٖا اىذي٘يبح -ٗظائفٖا  -امٍالح اىَعذّيح : ٍفٍٖٖ٘ا-17

 ٍظادسٕا   -اىتقغيٌ اىعاً ىٖا

دٗسٕا في عَيياخ تْاء اىٖينو اىعظَي ٗإتَباً مثيبش ٍبِ -18

 جغٌ.اىعَيياخ اىذي٘يح داخو اى

أثبش  -االدتياجاخ اىغزائيبح  ىيفبشد ٍبِ امٍبالح اىَعذّيبح - 19

 ّقض ٗصيادج امٍالح اىَعذّيح.

اىٖؼبببببٌ ٗاإلٍتظببببباص ٗاميبببببغ ىأٍبببببالح اىَعذّيبببببح -20

 ٗاىتذ٘الخ اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

تشميثبٔ  -خ٘اطٔ -اىَاء: إَٔيتٔ ىإلّغاُ ٗاىنائْاخ اىذيح-21

جبباخ اىجغببٌ ٍببِ اىَبباء اٍتظبباص ٍظببادسٓ ادتيا -اىنيَيببائ 

 اىَاء.

ٍؼاداخ اممغذج دٗسٕا اىذيب٘ي فبي اىظبذح ٗاىَبشع -22

ٗإَٔيتٖا في دَايح اىجغبٌ ٍبِ اىشبق٘ل اىذبشج اىَت٘اجبذج فبي 

اىغزاء أّٗاتجح ٍِ عَيياخ إعذاد امؽعَبح ٗاىتبي قبذ تعبشع 

 اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشاع ماىغشؽاّاخ.

اّتبببا  اىطاقبببح ٍببببِ اىطاقبببح اىغزائيبببح ٗإَٔيتٖبببا ٗميفيببببح -23

اىعْاطش اىغزائيح ٗت٘صيعٖا داخو اىجغٌ ٗت٘اصُ اىطاقح ٗإٌٔ 

 خط٘اخ ٍيتات٘ىيضً اىطاقح.

 اىعالقح تيِ اىعْاطش اىغزائيح ٗتعؼٖا اىثعغ.-24

 إَٔيح اىَْاعح ٗميفيح تْشيؾ اىجٖاص اىَْاعي.-25

 ٍفًٖ٘ ع٘ء اىتغزيح ٗأعثاتٖا ٗميفيح اى٘قايح ٍْٖا .-26

 ىتغزيحأٍشاع ع٘ء ا -27

 ٗاىعالقح تيِ اىتغزيح ٗاىَْاعح. -28

 %100 % ىَا تٌ تذسيغٔ ٍِ اىَذت٘ي امعاعي ىيَقشس -

 ( √)85<            84 -60       60> ٍذي اىتضاً اىقائَيِ تاىتذسيظ تَذت٘ي اىَقشس  -

 ( √)85<         84-60       60> ٍذي تغطيح االٍتذاُ ىَ٘ػ٘عاخ اىَقشس -

 تذسية عَيي         ( √)ٍذاػشاخ ّظشيح   اىتعييٌ ٗاىتعيٌأعاىية  -

 ( √)أّشطح فظييح    ( √)ساعح داىح      
 امعَاه اىفظييح )تزمش( :       

 

 شف٘ي                   ( √)ّظشي      ؽشيقح تق٘يٌ اىطالب -

 ( √)عَيي             أعَاه فظييح 

 -اإلمكبنبث المخبحت للخذريس : -3

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجحٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَشاجع اىعيَيح -

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اى٘عائو اىَعيْح-

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَغتيضٍاخ ٗاىخاٍاخ -

√ 

√ 
√ 



 
 

 ال ي٘جذ. -   -قيود إداريت وحنظيميت: -4

    -نخيجت حقويم الطالة للمقرر: -5

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -10 -مقخرحبث ححسين المقرر : -6

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس. -11

 صيادج عذد اىقاعاخ اىتذسيغيح ٗامٍامِ اىَتادح ىيتذسيظ  -12

 ال يْطثق )إُ ٗجذخ (مالحظبث المراجعين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي العااب   -8

 السببق

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -4

)ٍبببا ٕبببي ٗ ماااب لااام ياااخم حن يااامق مااان مقخرحااابث  -9

 امعثاب (

 ىيَقشس عي  ٗػع تْ٘ك امعةيحإعذاد تْل أعةيح  -7

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  -8

تغثة ٍذذٗديح امٍامِ ٗصيادج أعذاد اىطالب مو عاً 

 ٍشديح اىثناى٘سي٘ط

 -خطت الخطوير للمقرر للعب  القبد  : -10

 المسئول عن الخن يم حوقيج الخطوير  حوصيف الخطوير مجبالث الخطوير 

تذغيِ إٍناّياخ 

 اىتذسيظ 

   

ٍع تذايح اىعاً  ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح 

 اىذساعي

ٗماىح اىذساعاخ اىعييا ٗىجْح 

 ششاء اىنتة تاىقغٌ

إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس ىتذسية 

 اىطالب عي  امَّاؽ اىَختيفح ىيتق٘يٌ.

عؼ٘ ٕيةح اىتذسيظ اىقائٌ  قثو تذسيظ اىَقشس

تاىتذسيظ ٗٗماىح اىنييح ىشةُ٘ 

 اىتعييٌ ٗاىطالب 

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ  تذغيِ اىَشافق 

 اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  

في اىخطح اىَغتقثييح 

 ىينييح 

 عَيذ اىنييح 
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 6102-6102 تقرير مقرر دراسي
 االقتصاد المنزلي قسم:

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 ثبٍَخ دثهوو  انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهً -( َظشي + )4) / انسبعبد انًعزًذحعذد انٕحذاد  4

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 5  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 4 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %          ػذد   %         100ػذد   َزٍجخ االيزحبٌ  -

 َبجح               ساست                 

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     1يًزبص                   2       

 جٍذ                         يقجول   1       

 -رذسٌس انًقشس : – 2

أَواع  -األقًشخ انًُسوجخ ػًهٍخ انُسٍج    -انزقسٍى انؼبو نألقًشخ -1 انًٕضٕعبد انزً رى رذسٌسٓب -

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 انُسٍجانزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد 

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ. انزطوس-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

 85√     <       84-60             60>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي انًقشس  -

 85√    <        84-60             60>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقشس -

 رذسٌت ػًهً√ يحبضشاد َظشٌخ      √        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

 األػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ......................

 َظشي                  شفوي√         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ               

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

 األدواد وانخبيبد واالالد انحذٌثخ انالصيخ نهًقشس.روفٍش أحذس -1 -يقزشحبد رحسٍٍ انًقشس : -6

 إػذاد ثُك أسئهخ نزذسٌت انطالة ػهى أسبنٍت انزقوٌى انًخزهفخ. -2



 
 

 

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1 

2- 

 

ب ًْ ٔ األسجبة يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )ي -9

) 

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقشس ثسجت ػذو وجود رذسٌت كبفً ألػضبء هٍئه  -1

 انزذسٌس.

2- 

3- 

 -خطخ انزطوٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئول ػٍ انزُفٍز روقٍذ انزطوٌش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

   

ششاء يشاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  ثذاٌخ انؼبو انذساسً يغ

 ششاء انكزت ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة عهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يٕاقع انُذ  

نهزعشف عهى كم يب ْٕ 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  ثذاٌخ رذسٌس انًقشسيغ 

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح عذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 2018/ 1/     28انزٕقٍع :                               انزبسٌخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 2018-2017 رقشٌش يقشس دساسً

 االقزصبد انًُضنً قسى:

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 ثبٍَخ دثهوو  انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهً -( َظشي + ) 4) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يزخصصخ :يعهٕيبد  –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 5  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 5 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %          ػذد   %         100ػذد   َزٍجخ االيزحبٌ  -

 َبجح               ساست                 

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     1يًزبص                   4       

 جٍذ                         يقجول          

 -رذسٌس انًقشس : – 2

أَواع  -األقًشخ انًُسوجخ ػًهٍخ انُسٍج    -انزقسٍى انؼبو نألقًشخ -1 انًٕضٕعبد انزً رى رذسٌسٓب -

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 ثًبكٍُبد انُسٍجانزطوساد انحذٌثخ 

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

 85√     <       84-60             60>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي انًقشس  -

 85√    <        84-60             60>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقشس -

 رذسٌت ػًهً√ يحبضشاد َظشٌخ      √        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

 األػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ......................

 َظشي                  شفوي√         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ               

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

   -يقزشحبد رحسٍٍ انًقشس : -6



 
 

 

 األدواد وانخبيبد واالالد انحذٌثخ انالصيخ نهًقشس.روفٍش أحذس -1

 إػذاد ثُك أسئهخ نزذسٌت انطالة ػهى أسبنٍت انزقوٌى انًخزهفخ. -2

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1 

2-. 

 

)يب ًْ ٔ األسجبة يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد  -9

) 

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقشس ثسجت ػذو وجود رذسٌت كبفً ألػضبء هٍئه  -1

 انزذسٌس

2- 

3- 

 -خطخ انزطوٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئول ػٍ انزُفٍز رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

   

ششاء يشاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  يع ثذاٌخ انعبو انذساسً

 ششاء انكزت ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة عهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يٕاقع انُذ  

نهزعشف عهى كم يب ْٕ 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  ثذاٌخ رذسٌس انًقشسيع 

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح عذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 2018-/   6/    24انزٕقٍع :                               انزبسٌخ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  2019-2018 رقشٌش يقشس دساسً

 االقزصبد انًُضنً قسى:

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 دثهووثبٍَخ   انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهً -( َظشي + ) 4) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 11  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 11 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %          ػذد   %         100ػذد   َزٍجخ االيزحبٌ  -

 َبجح               ساست                 

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     5يًزبص                   4       

 جٍذ                         يقجول  2        

 -رذسٌس انًقشس : – 2

أَواع  -األقًشخ انًُسوجخ ػًهٍخ انُسٍج    -انزقسٍى انؼبو نألقًشخ -1 انًٕضٕعبد انزً رى رذسٌسٓب -

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 انزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد انُسٍج

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

 85√     <       84-60             60>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي انًقشس  -

 85√    <        84-60             60>         نًٕضٕعبد انًقشسيذي رغطٍخ االيزحبٌ  -

 رذسٌت ػًهً√ يحبضشاد َظشٌخ      √        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

 األػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ......................

 َظشي                  شفوي√         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ               

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4



 
 

 

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

   -يقزشحبد رحسٍٍ انًقشس : -6

 األدواد وانخبيبد واالالد انحذٌثخ انالصيخ نهًقشس.روفٍش أحذس -1

 إػذاد ثُك أسئهخ نزذسٌت انطالة ػهى أسبنٍت انزقوٌى انًخزهفخ. -2

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1- 

 

ًْ ٔ األسجبة يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )يب  -9

) 

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقشس ثسجت ػذو وجود رذسٌت كبفً ألػضبء هٍئه  -1

 انزذسٌس.

2- 

3- 

 -خطخ انزطوٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئول ػٍ انزُفٍز روقٍذ انزطوٌش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

   

ششاء يشاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  ثذاٌخ انؼبو انذساسًيغ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة عهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يٕاقع انُذ  

نهزعشف عهى كم يب ْٕ 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  رذسٌس انًقشس يغ ثذاٌخ

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح عذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 2019-/   10/   9انزٕقٍع :                               انزبسٌخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019 رقشٌش يقشس دساسً

 االقزصبد انًُضنً قسى:

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 دثهووثبٍَخ   انفشقخ / انًسزوي 3

 ( ػًهً-( َظشي + )4) ػذد انوحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يزخصصخ :يعهٕيبد  –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 36 عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 33 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %           8.333%          ػذد  91.667 ػذد  َزٍجخ االيزحبٌ  -

 

 ساست   3                  َبجح     33        

نهزقذٌشاد انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     22يًزبص                   5       

 جٍذ                         يقجول  4        

 -رذسٌس انًقشس : – 2

أَواع  -األقًشخ انًُسوجخ ػًهٍخ انُسٍج    -انزقسٍى انؼبو نألقًشخ -1 انًٕضٕعبد انزً رى رذسٌسٓب -

 انطجقبد .األقًشخ انًزؼذدح 

 انزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد انُسٍج

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

 85√     <       84-60             60>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي انًقشس  -

 85√    <        84-60             60>         االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقشس يذي رغطٍخ -

 يحبضشاد َظشٌخ       رذسٌت ػًهً√        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

 األػًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ......................

 َظشي                  شفوي√         انطالةطشٌقخ رقٌٕى  -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ               

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -



 
 

 

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

 األدواد وانخبيبد واالالد انحذٌثخ انالصيخ نهًقشس.روفٍش أحذس -1 -يقزشحبد رحسٍٍ انًقشس : -6

 إػذاد ثُك أسئهخ نزذسٌت انطالة ػهى أسبنٍت انزقوٌى انًخزهفخ. -2

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1- 

 

ًْ ٔ األسجبة يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )يب  -9

) 

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقشس ثسجت ػذو وجود رذسٌت كبفً ألػضبء هٍئه  -1

 انزذسٌس.

2- 

3- 

 -خطخ انزطٌٕش نهًقشس نهعبو انقبدو : -10

 انًسئٕل عٍ انزُفٍز رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

 رحسٍٍ إيكبٍَبد انزذسٌس 

   

ششاء يشاجغ حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  ثذاٌخ انؼبو انذساسًيغ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة ػهى 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقوٌى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يواقغ انُذ  

نهزؼشف ػهى كم يب هو 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  رذسٌس انًقشس يغ ثذاٌخ

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح ػذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

واأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 2020/  12/     6انزٕقٍع :                               انزبسٌخ : 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 رقزٚز يقزر دراسٙ

 : االلزصبد انًُضنٗ   قسى 

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 رخطٛظ ٔاػذاد ٔخجبد اسى انًقزر ٔريزِ انكٕدٖ/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ انزخصص/ 2

 ربَّٛ دثهٕيخ انفزقخ /  3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ +  )2( ٔحذح: )28) ػذد انٕحذاد /  4

 ندُخ ثالثٛخ      بدانُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَ 5

 غٛش يزٕفش)√( )    ( يزٕفش     َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر انًبدح نزذسٚس انُظشٖ  - ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس 7

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚس نزذسٚس انزطجٛمٗ  -

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٛبد : – 1

 طالة 4 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

 طالة 4 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 (       4َبخح ػذد   : ) َزٛجخ االيزحبٌ  -

 (     -غٛبة ػذد : ) 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهزقذٚزاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 ( خٛذ خذا-%( يًزبص           )75طبنت )  3

 ( يمجٕل-%(  خٛذ             )25طبنت ) 1 

 -انًقزر : رذرٚس – 2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 

 

انطشق انًخزهفخ انًسزخذيخ نزخطٛظ انٕخجبد  ٔحسبة  -1

 االحزٛبخبد يٍ انطبلخ ثبنطشق انًخزهفخ . 

 اسزخذاو انطشق اندذٚذِ نحسبة انطبلّانزطجٛقٗ :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دساسخ رأثٛش انغزاء ػهٗ انؼمم . -2

ؼُبصش انغزائٛخ انًفٛذح رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُّٛ ثبنانزطجٛقٗ :

 نهؼمم

انحبالد انًخزهفخ انزٗ رحزبج انٗ ثشايح غزائٛخ يزُٕػخ  -3

 ٔرحذٚذ انؼمجبد انزٗ ًٚكٍ يٕاخٓزٓب.

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ نجؼض انحبالد انخبصخ يثبل انزطجٛقٗ :

 انسًُخ( –)انُحبفّ 

 اسزخذاو انجذائم انغزائٛخ انصحٛخ . -4

نجذائم انغزائٛخانصحٛخ نؼًم ثشايح رحذٚذ ٔاسزخذاو اانزطجٛقٗ : 

 انغزائٛخ يغ رٕضٛح اًْٛزٓب

اسزخذاو االدٔاد انًزٕاخذح ثبنجٛئخ نزخطٛظ انٕخجبد يغ  -5

 انحفبظ ػهٗ انجٛئخ انًحٛطخ 

انزؼهى انزارٗ نهٕصٕل انٗ كم يب ٚسبػذِ ٔٚفٛذِ فٗ ػهى  -6

 انزغزٚخ  

خزهفخ االطالع ػهٗ انحذٚث فٗ ػهى انذساسخ ثطشق يانزطجٛقٗ :

 نهًؼشفخ 

 ٚمذساحزٛبخبد االفشاد يٍ انطبلخ ٔانؼُبصشانغزائٛخ -7

صٕس انحذٚذ ٔٔظبئفّ ٔايزصبصّ ٔاالغزٚخ انغُّٛ ثّ  -8

 يضبداد االكسذح...( .-انكبنسٕٛو-ٔانٕخجبد انغُٛخ ة)االنٛبف

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُٛخ ثؼُصش انحذٚذ ثُٕػّٛ انزطجٛقٗ :

 فبدِ ثأكجش لذس يُّيغ رٕضٛح كٛفٛخ ايزصبصّ ٔاالسز

 اسزخذاو ثشايح رحهٛم االطؼًخ ػجش انُذ . -9

انذخٕل ػهٗ انُذ ٔانزؼشف ػهٗ اسزخذاو انجشايح انزطجٛقٗ :

 انغزائٛخ انًزبحّ ثسٕٓنّ

دساسبد ثحثٛخ نهزخطٛظ انغزائٗ نجؼض انًؤسسبد  -10

 انًخزهفخ ػهٗ دٔل انؼبنى

طبنت اسزخذاو ثؼض انًؼهٕيبد انًزبحّ نذٖ انانزطجٛقٗ :

ٔاسزخذايٓب فٗ ػًم ثشايح غزائٛخ يخزهفخ ٔيُبلشزٓب ٔانٕلٕف 

 ػهٗ َمبط انمٕح ٔانضؼف 

 انجشايح انغزائٛخ ٔرُبسجٓب يغ انًؼهٕيبد انًزبحخ . -11

ػًم دساسبد ثحثٛخ نجؼض انًؤسسبد انًخزهفّ يغ انزطجٛقٗ : 



 
 يمبسَّ ثؼض انذٔل انؼشثٛخ ثبنذٔل االخُجٛخ 

 % رى رذسٚس97ّ نًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقزر% نًب رى رذرٚسّ يٍ ا -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انززاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕ٘ انًقزر  -

> )√(85 

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

> )√(85 

 رذسٚت ػًهٙ)√(        يحبضشاد َظشٚخ)√( أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فصهٛخ)√(  

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( : 

 يُبلشبد √ 

 دساسخ ثحثٛخ √ 

 يسبئم  -أسئهخ √ 

 طزٚقخ رقٕٚى انطالة -

 

 َظش٘                 )√( 

 ػًهٙ)√( أػًبل فصهٛخ         )√( 

سخخ يحذٔدح    )  ( غٛش يزٕافشح ثذ)√ ( )  ( يزٕافشح     -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٚس : --3 

 يزٕافشح

 انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح ) ( غٛشيزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح ) ( غٛشيزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انًسزهزيبد ٔانخبيبد -

                                            -قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

                                           -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقزر: -5

 رذسٚس خضء يٍ انًُٓح ثبنهغخ االخُجٛخ  - -يقززحبد رحسٍٛ انًقزر : -6

 صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ  -

 انزؼهى انزارٗ نهطالة -

 دساسبد ثحثّٛ نهًؤسسبد انًخزهفخ -

انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ  ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح -



 
 ٔشجكخ نهُذ

  )إٌ ٔخذد (يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 انزؼهى انزارٗ نهطالة

)يب ْٙ ٔ األسجبة يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

 ن ثبالئحّ غٛش يذس –رذسٚس خضء يٍ انًُٓح ثبنهغخ االخُجٛخ  -

 انًجهغ انًزٕفش نٓزا انجُذ يحذٔد –صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ  -

ػذو ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم  -

 نمهخ ايكبَٛبد انكهٛخ                      -نالغزٚخ ٔشجكخ نهُذ  

 -خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ قٛذ انزطٕٚز رٕ رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز 

كثشح االطالع ثٕسبئم  رذػٛى انزؼهى انزارٗ 

يخزهفخ ٔرٕفٛش انكهٛخ 

 نٓزِ انٕسبئم

  -اداسح انكهٛخ–انًكزجّ  انسُخ انذساسٛخ

اسزخذاو انحبست االنٗ 

 فٗ انؼًم 

 

ٔخٕد يؼًم يضٔد 

ثأخٓضح انحبسٕة 

ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ 

 ٔشجكخ نهُذ

  -انكهٛخ م انذساسٗلجم ثذاٚخ انفص

رٕفٛش يشاخغ حذٚثخ   صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ

ٔيزؼذدح انًدبالد فٗ 

 انزخصص 

 اداسح انكهٛخ فصم دساسٗ

 

   ا.و.د/ َٓبد ػهٙ رصبص:يذٚز انجزَبيج اسى يُسق انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثزاْٛى يحًذػهٗ  

 رئٛس يجهس انقسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                          

 2018/  1/   28زٕقٛغ :                                             انزبرٚخ :   ان

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 رفزٚز يقزر دراسٗ

 : االلزصبد انًُضنٗ   قسى 

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 رخطٛظ ٔاػذاد ٔخجبد اسى انًقزر ٔريزِ انكٕدٖ/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ انزخصص/ 2

 ربَّٛ دثهٕيخ انفزقخ /  3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ +  )2( ٔحذح: )28) ػذد انٕحذاد /  4

 ندُخ ثالثٛخ      انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد 5

 غٛش يزٕفش)√( )    ( يزٕفش     َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر انًبدح نزذسٚس انُظشٖ  - ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس 7

 ٗ ػضٕ ْٛئخ رذسٚس نزذسٚس انزطجٛم -

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٛبد : – 1

 طالة 2 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

 طالة 2 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 (       2َبخح ػذد   : ) َزٛجخ االيزحبٌ  -

 (     -غٛبة ػذد : ) 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهزقذٚزاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %( خٛذ خذا100طبنت ) 1 -%( يًزبص  100 طبنت ) 1

 ( يمجٕل-(  خٛذ      )-)       

 -رذرٚس انًقزر : – 2



 
 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطشق انًخزهفخ انًسزخذيخ نزخطٛظ انٕخجبد  ٔحسبة  -1

 االحزٛبخبد يٍ انطبلخ ثبنطشق انًخزهفخ .

 انطبلّ اسزخذاو انطشق اندذٚذِ نحسبةانزطجٛقٗ : 

 دساسخ رأثٛش انغزاء ػهٗ انؼمم . -2

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُّٛ ثبنؼُبصش انغزائٛخ انًفٛذح انزطجٛقٗ :

 نهؼمم

انحبالد انًخزهفخ انزٗ رحزبج انٗ ثشايح غزائٛخ يزُٕػخ  -3

 ٔرحذٚذ انؼمجبد انزٗ ًٚكٍ يٕاخٓزٓب.

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ نجؼض انحبالد انخبصخ يثبل انزطجٛقٗ :

 انسًُخ( –حبفّ )انُ

 اسزخذاو انجذائم انغزائٛخ انصحٛخ . -4

رحذٚذ ٔاسزخذاو انجذائم انغزائٛخانصحٛخ نؼًم ثشايح انزطجٛقٗ : 

 انغزائٛخ يغ رٕضٛح اًْٛزٓب

اسزخذاو االدٔاد انًزٕاخذح ثبنجٛئخ نزخطٛظ انٕخجبد يغ  -5

 انحفبظ ػهٗ انجٛئخ انًحٛطخ 

 بػذِ انزؼهى انزارٗ نهٕصٕل انٗ كم يب ٚس -6

 ٔٚفٛذِ فٗ ػهى انزغزٚخ.

االطالع ػهٗ انحذٚث فٗ ػهى انذساسخ ثطشق يخزهفخ انزطجٛقٗ :

 نهًؼشفخ 

 - ٚمذساحزٛبخبد االفشاد يٍ انطبلخ ٔانؼُبصشانغزائٛخ -7

صٕس انحذٚذ ٔٔظبئفّ ٔايزصبصّ ٔاالغزٚخ انغُّٛ ثّ  -8

 ..( .-يضبداد االكسذح-انكبنسٕٛو-ٔانٕخجبد انغُّٛ ة)االنٛبف

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُٛخ ثؼُصش انحذٚذ ثُٕػّٛ زطجٛقٗ :ان

 يغ رٕضٛح كٛفٛخ ايزصبصّ ٔاالسزفبدِ ثأكجش لذس يُّ

 اسزخذاو ثشايح رحهٛم االطؼًخ ػجش انُذ . -9

انذخٕل ػهٗ انُذ ٔانزؼشف ػهٗ اسزخذاو انجشايح انزطجٛقٗ :

 انغزائٛخ انًزبحّ ثسٕٓنّ

ض انًؤسسبد دساسبد ثحثٛخ نهزخطٛظ انغزائٗ نجؼ -10

 انًخزهفخ ػهٗ دٔل انؼبنى

اسزخذاو ثؼض انًؼهٕيبد انًزبحّ نذٖ انطبنت انزطجٛقٗ :

ٔاسزخذايٓب فٗ ػًم ثشايح غزائٛخ يخزهفخ ٔيُبلشزٓب ٔانٕلٕف 



 
 ػهٗ َمبط انمٕح ٔانضؼف 

 انجشايح انغزائٛخ ٔرُبسجٓب يغ انًؼهٕيبد انًزبحخ . -11

ؤسسبد انًخزهفّ ػًم دساسبد انجحثٛخ نجؼض انًانزطجٛقٗ : 

 يغ يمبسَّ ثؼض انذٔل انؼشثٛخ ثبنذٔل االخُجٛخ 

 % رى رذسٚس98ّ % نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقزر -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انززاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕ٘ انًقزر  -

> )√(85 

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

> )√(85 

 رذسٚت ػًهٙ)√(يحبضشاد َظشٚخ        )√( أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فصهٛخ)√( ( دساسخ حبنخ              -)

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( : 

 يُبلشبد √ 

 دساسخ ثحثٛخ √ 

 يسبئم  -أسئهخ √ 

 طزٚقخ رقٕٚى انطالة -

 

           َظش٘       )√( 

 ػًهٙ)√( أػًبل فصهٛخ         )√( 

يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح    )  ( غٛش )√ ( )  ( يزٕافشح     -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٚس : --3 

 يزٕافشح

 انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح ) ( غٛشيزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح ) ( غٛشيزٕافشح)√( ( يزٕافشح ) انًسزهزيبد ٔانخبيبد -

                                            -قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

                                           -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقزر: -5

 صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ  - -يقززحبد رحسٍٛ انًقزر : -6

 انزارٗ نهطالة انزؼهى -



 
ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ  -

 ٔشجكخ نهُذ

يمبسَخ ثٍٛ انزخطٛظ ٔاػذاد انٕخجبد نهًؤسسبد انًخزهفخ ثٍٛ  -

 انٕطٍ انؼشثٗ ٔيب ٚمبثهّ يٍ ثالد أسٔثٛخ

  )إٌ ٔخذد (يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

فٙ انؼبو  يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز -8

 انسبثق

 انزؼهى انزارٗ نهطالة ػٍ طشٚك انُذ ٔانًكزجخ

 انمٛبو ثذساسبد ثحثٛخ نهًؤسسبد انًخزهفخ ثًب ٚخذو انًبدح

 رذسٚس خضء يٍ انًُٓح ثبنهغخ االخُجٛخ  

)يب ْٙ ٔ األسجبة يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

 يحذٔد انًجهغ انًزٕفش نٓزا انجُذ –صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ  -

ػذو ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم  -

 نمهخ ايكبَٛبد انكهٛخ                      -نالغزٚخ ٔشجكخ نهُذ  

 -خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز  رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز 

الع ثٕسبئم كثشح االط رذػٛى انزؼهى انزارٗ 

يخزهفخ ٔرٕفٛش انكهٛخ 

 نٓزِ انٕسبئم

-اداسح انكهٛخ–انًكزجّ  انسُخ انذساسٛخ

 انطبنت 

اسزخذاو انحبست االنٗ 

 فٗ انؼًم 

 

ٔخٕد يؼًم يضٔد 

ثأخٓضح انحبسٕة 

ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ 

 ٔشجكخ نهُذ

  -انكهٛخ لجم ثذاٚخ انفصم انذساسٗ

ذٚثخ رٕفٛش يشاخغ ح  صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ

ٔيزؼذدح انًدبالد فٗ 

 انزخصص 

 اداسح انكهٛخ فصم دساسٗ

 

  أ.و.د/ َٓبد ػهٙ رصبصاسى يُسق انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثزاْٛى يحًذػهٗ      يذٚز انجزَبيج: 

 رئٛس يجهس انقسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                               

 2018/ 6/      24رٚخ : انزٕقٛغ :                                             انزب

 

 



 

 
 

 رقزٚز يقزر دراسٙ

 : االلزصبد انًُضنٗ   قسى 

 -يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ 

 رخطٛظ ٔاػذاد ٔخجبد اسى انًقزر ٔريزِ انكٕدٖ/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ انزخصص/ 2

 ربَّٛ دثهٕيخ انفزقخ /  3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ +  )2( ٔحذح: )28) ػذد انٕحذاد /  4

 ندُخ ثالثٛخ      زجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبدانُظبو انً 5

 غٛش يزٕفش)√( )    ( يزٕفش     َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر انًبدح نزذسٚس انُظشٖ  - ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس 7

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚس نزذسٚس انزطجٛمٗ  -

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٛبد : – 1

 طالة 7 ًهزحقٍٛ ثبنًقزرػذد انطالة ان -

 طالة 5 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 (       5َبخح ػذد   : ) َزٛجخ االيزحبٌ  -

 (     2غٛبة ػذد : ) 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهزقذٚزاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 ( خٛذ خذا-%( يًزبص   )100) 

 ( يمجٕل-(  خٛذ      )-)       

 -س انًقزر :رذرٚ – 2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب -

 

انطشق انًخزهفخ انًسزخذيخ نزخطٛظ انٕخجبد ٔحسبة  -1

  .االحزٛبخبد يٍ انطبلخ ثبنطشق انًخزهفخ 

 اسزخذاو انطشق اندذٚذِ نحسبة انطبلّانزطجٛقٗ :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دساسخ رأثٛش انغزاء ػهٗ انؼمم . -2

ؼُبصش انغزائٛخ انًفٛذح رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُّٛ ثبنانزطجٛقٗ :

 نهؼمم

انحبالد انًخزهفخ انزٗ رحزبج انٗ ثشايح غزائٛخ يزُٕػخ  -3

 ٔرحذٚذ انؼمجبد انزٗ ًٚكٍ يٕاخٓزٓب.

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ نجؼض انحبالد انخبصخ يثبل انزطجٛقٗ :

 انسًُخ( . –)انُحبفّ 

 اسزخذاو انجذائم انغزائٛخ انصحٛخ . -4

انجذائم انغزائٛخانصحٛخ نؼًم ثشايح  رحذٚذ ٔاسزخذاوانزطجٛقٗ : 

 انغزائٛخ يغ رٕضٛح اًْٛزٓب

اسزخذاو االدٔاد انًزٕاخذح ثبنجٛئخ نزخطٛظ انٕخجبد يغ  -5

 انحفبظ ػهٗ انجٛئخ انًحٛطخ 

انزؼهى انزارٗ نهٕصٕل انٗ كم يب ٚسبػذِ ٔٚفٛذِ فٗ ػهى  -6

 انزغزٚخ 

يخزهفخ االطالع ػهٗ انحذٚث فٗ ػهى انذساسخ ثطشق انزطجٛقٗ :

 نهًؼشفخ 

يضبداد -انٕخجبد انغزائٛخ انغُٛخ ثجؼض انؼُبصش)االنٛبف -7

 (..-انكبنسٕٛو-االكسذح

 صٕس انحذٚذ ٔٔظبئفّ ٔايزصبصّ ٔاالغزٚخ انغُّٛ ثّ . -8

رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُٛخ ثؼُصش انحذٚذ ثُٕػّٛ انزطجٛقٗ :

 يغ رٕضٛح كٛفٛخ ايزصبصّ ٔاالسزفبدِ ثأكجش لذس يُّ

 و ثشايح رحهٛم االطؼًخ ػجش انُذ .اسزخذا -9

انذخٕل ػهٗ انُذ ٔانزؼشف ػهٗ اسزخذاو انجشايح انزطجٛقٗ :

 انغزائٛخ انًزبحّ ثسٕٓنّ

دساسبد ثحثٛخ نهزخطٛظ انغزائٗ نجؼض انًؤسسبد  -10

 انًخزهفخ ػهٗ دٔل انؼبنى

اسزخذاو ثؼض انًؼهٕيبد انًزبحّ نذٖ انطبنت انزطجٛقٗ :

غزائٛخ يخزهفخ ٔيُبلشزٓب ٔانٕلٕف  ٔاسزخذايٓب فٗ ػًم ثشايح

 ػهٗ َمبط انمٕح ٔانضؼف 

 انجشايح انغزائٛخ ٔرُبسجٓب يغ انًؼهٕيبد انًزبحخ . -11

ػًم دساسبد انجحثٛخ نجؼض انًؤسسبد انًخزهفّ يغ  انزطجٛقٗ:



 
 يمبسَّ ثؼض انذٔل انؼشثٛخ ثبنذٔل االخُجٛخ

 رذسٚسّ % رى98 % نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقزر -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انززاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕ٘ انًقزر  -

> )√(85 

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

> )√(85 

 رذسٚت ػًهٙ)√(يحبضشاد َظشٚخ        )√( أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 أَشطخ فصهٛخ)√( اسخ حبنخ              دس)√( 

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( : 

 يُبلشبد √ 

 دساسخ ثحثٛخ √ 

 يسبئم  -أسئهخ √ 

 طزٚقخ رقٕٚى انطالة -

 

 َظش٘                 )√( 

 ػًهٙ)√( أػًبل فصهٛخ         )√( 

خخ يحذٔدح    )  ( غٛش يزٕافشح ثذس)√ ( )  ( يزٕافشح     -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٚس : --3 

 يزٕافشح

 انًزاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح ) ( غٛشيزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح ) ( غٛشيزٕافشح)√( )( يزٕافشح  انًسزهزيبد ٔانخبيبد -

                                            -قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

                                           -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقزر: -5

 رذسٚس خضء يٍ انًُٓح ثبنهغخ االخُجٛخ  - -يقززحبد رحسٍٛ انًقزر : -6

 صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ  -

 انزؼهى انزارٗ نهطالة -

ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ  -

 خ نهُذٔشجك



 
  )إٌ ٔخذد (يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 انزؼهى انزارٗ نهطالة

)يب ْٙ ٔ األسجبة يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد  -9

) 

 غٛش يذسن ثبالئحّ  –رذسٚس خضء يٍ انًُٓح ثبنهغخ االخُجٛخ  -

 انًجهغ انًزٕفش نٓزا انجُذ يحذٔد –خ صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزج -

ػذو ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم  -

 نمهخ ايكبَٛبد انكهٛخ                      -نالغزٚخ ٔشجكخ نهُذ  

 -خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز  رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز 

كثشح االطالع ثٕسبئم  ذػٛى انزؼهى انزارٗ ر

يخزهفخ ٔرٕفٛش انكهٛخ 

 نٓزِ انٕسبئم

-اداسح انكهٛخ–انًكزجّ  انسُخ انذساسٛخ

 انطبنت 

اسزخذاو انحبست االنٗ 

 فٗ انؼًم 

 

ٔخٕد يؼًم يضٔد 

ثأخٓضح انحبسٕة 

ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ 

 ٔشجكخ نهُذ

  -انكهٛخ لجم ثذاٚخ انفصم انذساسٗ

رٕفٛش يشاخغ حذٚثخ   ًشاخغ ثبنًكزجخصٚبدح ان

ٔيزؼذدح انًدبالد فٗ 

 انزخصص 

 اداسح انكهٛخ فصم دساسٗ

 

  أ.و.د/ َٓبد ػهٙ ثذٔ٘اسى يُسك انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى يحًذػهٗ      يذٚش انجشَبيح: 

 سئٛس يدهس انمسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                                

 2019/ 10/     9انزبسٚخ :                             انزٕقٛغ :                  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 تقرٌر مقرر دراسً

: المنوفٌة    جامعة  

: التربٌة النوعٌة    كلٌة  

: االقتصاد المنزلى   قسم   

-معلومات أساسٌة : –أ   

 تخطٌط واعداد وجبات اسم المقرر ورمزه الكودى/ 1

 تغذٌة وعلوم االطعمة التخصص/ 2

لفرقة / ا 3  تانٌه دبلومة 

( عمل8ً( نظري +  )8( وحدة: )82) عدد الوحدات /  4  

لجنة ثالثٌة      النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5  

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

استاذ المادة لتدرٌس النظرى  - عدد القائمٌن بالتدرٌس 7  

هٌئة تدرٌس لتدرٌس التطبٌقى عضو  -  

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائٌات : – 1  

عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -  26 

عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -  23 

نتٌجة االمتحان  - (   82ناجح عدد)        

(     2غٌاب عدد : )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

علٌهاالحاصلٌن   

%جٌد جدا                       06.20%            80.62ممتا ز 

         

% مقبول42.61%  جٌد                    2.08         



 
-تدرٌس المقرر : – 2  

الموضوعات التً تم تدرٌسها -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطرق المختلفة المستخدمة لتخطٌط الوجبات وحساب  -4

  .بالطرق المختلفة االحتٌاجات من الطاقة 

استخدام الطرق الجدٌده لحساب الطاقهالتطبٌقى :  

دراسة تأثٌر الغذاء على العقل . -8  

تخطٌط برامج غذائٌة غنٌه بالعناصر الغذائٌة المفٌدة التطبٌقى :

 للعقل

الحاالت المختلفة التى تحتاج الى برامج غذائٌة متنوعة وتحدٌد  -2

 العقبات التى ٌمكن مواجهتها.

تخطٌط برامج غذائٌة لبعض الحاالت الخاصة مثال تطبٌقى :ال

السمنة( . –)النحافه   

استخدام البدائل الغذائٌة الصحٌة . -1  

تحدٌد واستخدام البدائل الغذائٌةالصحٌة لعمل برامج التطبٌقى : 

 الغذائٌة مع توضٌح اهمٌتها

ظ استخدام االدوات المتواجدة بالبٌئة لتخطٌط الوجبات مع الحفا -5

 على البٌئة المحٌطة 

التعلم الذاتى للوصول الى كل ما ٌساعده وٌفٌده فى علم التغذٌة  -0  

االطالع على الحدٌث فى علم الدراسة بطرق مختلفة التطبٌقى :

 للمعرفة 

مضادات -الوجبات الغذائٌة الغنٌة ببعض العناصر)االلٌاف -7

الكالسٌوم-االكسدة -..) 

صه واالغذٌة الغنٌه به .صور الحدٌد ووظائفه وامتصا -2  

تخطٌط برامج غذائٌة غنٌة بعنصر الحدٌد بنوعٌه مع التطبٌقى :

 توضٌح كٌفٌة امتصاصه واالستفاده بأكبر قدر منه

استخدام برامج تحلٌل االطعمة عبر النت . -8  

الدخول على النت والتعرف على استخدام البرامج الغذائٌة التطبٌقى :

 المتاحه بسهوله

بحثٌة للتخطٌط الغذائى لبعض المؤسسات المختلفة  دراسات -46

 على دول العالم

استخدام بعض المعلومات المتاحه لدى الطالب التطبٌقى :

واستخدامها فى عمل برامج غذائٌة مختلفة ومناقشتها والوقوف على 

 نقاط القوة والضعف 



 
البرامج الغذائٌة وتناسبها مع المعلومات المتاحة . -44  

ل دراسات البحثٌة لبعض المؤسسات المختلفه مع عم التطبٌقى:

 مقارنه بعض الدول العربٌة بالدول االجنبٌة

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً للمقرر - % تم تدرٌسه82   

مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -   ) ( <06                     ) (06-21  

> )√(25  

ن لموضوعات المقررمدي تغطٌة االمتحا -   ) ( <06                      ) (06-21  

> )√(25  

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

برنامج وٌبكس -واتس أب-محاضرات ومناقشات أون الٌن)√(   

أنشطة فصلٌة)√(   

 األعمال الفصلٌة )تذكر( : 

مناقشات √   

مسائل  -أسئلة √   

ٌقة تقوٌم الطالبطر -  

 

نظري                 )√(   

عملً)√( أعمال فصلٌة         )√(   

 

 

 

 

-اإلمكانات المتاحة للتدرٌس : --3 متوافرة بدرجة محدودة    )  ( غٌر متوافرة)√ ( )  ( متوافرة       

المراجع العلمٌة -  

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

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

                                            -قٌود إدارٌة وتنظٌمٌة: -4

-نتٌجة تقوٌم الطالب للمقرر: -5                                            

-مقترحات تحسٌن المقرر : -6 تدرٌب الطلبه على التواصل عبر المنصات االلٌكترونٌة وكذلك  - 

 الحصول على المعلومات من على شبكة االنترنت. 

وجود معمل مزود بأجهزة الحاسوب وبرامج تحلٌل لالغذٌة  -

 وشبكة للنت

)إن وجدت (مالحظات المراجعٌن الخارجٌٌن  -7   



 
السابق ما تم تنفٌذه من مقترحات التطوٌر فً العام -8  تدرٌس جزء من المنهج باللغة االجنبٌة - 

 زٌادة المراجع بالمكتبة -

)ما هً و األسباب (ما لم ٌتم تنفٌذه من مقترحات  -9 عدم وجود معمل مزود بأجهزة الحاسوب وبرامج تحلٌل لالغذٌة  -- 

لقلة امكانٌات الكلٌة                      -وشبكة للنت    

-قرر للعام القادم :خطة التطوٌر للم -11  

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

كثرة االطالع بوسائل  تدعٌم التعلم الذاتى 

مختلفة وتوفٌر الكلٌة لهذه 

 الوسائل

-ادارة الكلٌة–المكتبه  بداٌة السنة الدراسٌة

 القسم العلمى 

استخدام الحاسب االلى فى 

 العمل 

 

معمل مزود وجود 

بأجهزة الحاسوب وبرامج 

تحلٌل لالغذٌة وشبكة 

 للنت

بداٌة الفصل الدراسى  القسم العلمى -الكلٌة   

توفٌر مراجع حدٌثة   زٌادة المراجع بالمكتبة

ومتعددة المجاالت فى 

 التخصص 

القسم العلمى-ادارة الكلٌة أول الفصل الدراسى  

 

رئٌس مجلس القسم:       أ.م.د/ نهاد رصاصلى      مدٌر البرنامج: اسم منسق المادة : أ.د/ منى ابراهٌم محمدع

 أ.د:سعٌد مناع                         

 2121/ 12/      6التوقٌع :                                             التارٌخ : 

 

 

 

 



 

 

 

8102/8102للعام  مادة اختياريةإدارة منزل متقدم تقرير مقرر دراسي   

الماده اختيارية ولم تدرس في األعوام السابقة  هذه  
-معمومات أساسية : –أ   
مادة اختياريةنزل متقدم إدارة م اسم المقرر 1  
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية دبموم خاص الفرقة / المستوي 3
/ الساعات المعتمدة عدد الوحدات 4 ( نظري2)        
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
√   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7
-معمومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 1  
الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -  1 
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  1 
نتيجة االمتحان  -     -%-راسب               %  50          ناجح (1عدد) 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

            -      جيد جدا      -     ازممت 
-    مقبول    % 50جيد         

-تدريس المقرر : – 2  
الموضوعات التي تم تدريسها -   
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر   100%  
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -  <60           60- 84                          >85 

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

       √       
أساليب التعميم والتعمم - تدريب عممي      √     محاضرات نظرية   

√   أنشطة فصمية            دراسة حالة        
تقارير، أبحاث ، تجميع مادة األعمال الفصمية )تذكر( :  



 

 

 عممية، 
طريقة تقويم الطالب - شفوي           √نظري                

√       عممي        √  أعمال فصمية       
-اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3  
المراجع العممية -  √ متوافرة بدرجة محدودة                         متوافرة  

غير متوافرة          
الوسائل المعينة-      متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة  

غير متوافرة           
المستمزمات والخامات -     متوافرة بدرجة محدودة              √         متوافرة  

غير متوافرة           
 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود تطبيقي لممادة -
       -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
-مقترحات تحسين المقرر : -6  .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1 

 تعديل الالئحة وعمل تطبيقي لممادة  -2
ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال ينطبق 
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق
ولكن تحتاج إلى حديثة لممكتبة المراجع بعض الشراء  -1

   المزيد من المراجع. 
)ما هي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب (
 استكمال المراجع بمكتبة الكمية

ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 
-خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
سالتدري تحسين إمكانيات شراء مراجع حديثة  

 لممكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
وكالة الدراسات العميا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم
 سعيد مناع / نهاد رصاص  رئيس مجمس القسم العممي :أ.د/أ.م.دأستاذ المادة: أ.م.د/زينب صالح محمود يوسف  مدير البرنامج 

 9/01/9109تاريخ :

 

 



 

 

 8102/8181للعام  مادة اختياريةإدارة منزل متقدم تقرير مقرر دراسي 
 

 -معمومات أساسية : –أ 
 مادة اختياريةإدارة منزل متقدم  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية دبموم خاص الفرقة / المستوي 3
  ( نظري2)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 3 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
    -%-%            راسب     100( ناجح          3عدد) نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

           %30 -      جيد جدا      -    60 ازممت 
 -    مقبول     جيد       

 -المقرر :تدريس  – 2
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر 
 √   85<       84 -60           60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
       √        85 <       84-60          60>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي      √     محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 √   أنشطة فصمية            دراسة حالة      
تقارير، أبحاث ، تجميع مادة األعمال الفصمية )تذكر( :  

 عممية، 
 الواتس اب 

 شفوي           √نظري              طريقة تقويم الطالب -



 

 

 √       عممي        √  أعمال فصمية     
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
         √ متوافرة بدرجة محدودة                         متوافرة  المراجع العممية -

 غير متوافرة
              متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة
             متوافرة بدرجة محدودة              √         متوافرة  والخاماتالمستمزمات  -

 غير متوافرة
 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود تطبيقي لممادة -
       -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 تعديل الالئحة وعمل تطبيقي لممادة  -4
 ال ينطبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق
ولكن تحتاج إلى حديثة لممكتبة المراجع بعض الشراء  -2

   المزيد من المراجع. 
)ما هي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب (
 استكمال المراجع بمكتبة الكمية

ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحسين إمكانيات

 لممكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
وكالة الدراسات العميا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم
 نهاد رصاص  رئيس مجمس القسم العممي :أ.د/ سعيد مناع أ.م.د/ مدير البرنامج   عمى عثمان عبدالمطيف  أستاذ المادة: أ.م.د/

 6/09/9191تاريخ :
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 (16 نموذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس

 2017/2018إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي                                                                 
 

 -معمومات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتصاديات أسرة رراسم المق 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولى دبموم الفرقة / المستوي 3



 

 - 2 - 

  ( نظري4)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7
 
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 15 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 14 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %               عدد             %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

 %28        3%         راسب      88          12 ناجح   

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 %           2666      جيد جدا    % 6666     ازممت 
 %2666      مقبول%     28   جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 %188 المحتوي األساسي لممقرر % لما تم تدريسه من 
 √        85<                          84 -68           68> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
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       √        85 <                          84-68          68>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي      √     محاضرات نظرية والتعممأساليب التعميم  -

 √   أنشطة فصمية            دراسة حالة      
 تقارير، أبحاث ، تجميع مادة عممية، األعمال الفصمية )تذكر( :  

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

 -ات المتاحة لمتدريس :اإلمكان -3
 غير متوافرة         √ متوافرة بدرجة محدودة                         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة              متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة              √         متوافرة  المستمزمات والخامات -
 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود تطبيقي لممادة -
    -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 6شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 تطبيقي لممادةتعديل الالئحة وعمل   -2
 ال ينطبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7



 

 - 4 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

    6ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجعحديثة لممكتبة المراجع بعض الشراء  -1

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

 تبة الكميةاستكمال المراجع بمك
ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحسين إمكانيات

 لممكتبة 
 ميا ولجنة شراء الكتب بالقسموكالة الدراسات الع مع بداية العام الدراسي

تعديل الالئحة  
 الداخمية

مجمس القسم العممي ووكالة الكمية لمدراسات العميا  مع بداية العام الدراسي
 والبحوث

 24/6/2818:  تاريخ / نهاد رصاصأ6م6دأ6م6د / عمي عثمان عبد المطيف        رئيس القسم: أ6د/ سعيد مناع         مدير البرنامج: :  أستاذ المادة
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 (16 نموذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس

 2019 -2018إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
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 إدارة منزل واقتصاديات أسرة اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولى دبموم الفرقة / المستوي 3
  ( نظري4)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7

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

 32 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 %      96.87( ناجح      31عدد      )   نتيجة االمتحان  -

 %              3.13    ( راسب   1عدد  )      

ديرات النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتق -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا   48.57( ممتاز   )   %   3.13)

 ( مقبول   11.4(جيد      )    25.7)  
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 -تدريس المقرر : – 2
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 %188 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر 
 √        85<                          84 -68           68> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
       √        85 <                          84-68          68>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي      √     محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 √   أنشطة فصمية            دراسة حالة      
 تقارير، أبحاث ، تجميع مادة عممية، األعمال الفصمية )تذكر( :  

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة         √ حدودة   متوافرة بدرجة م                      متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة              متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة              √         متوافرة  المستمزمات والخامات -
 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود تطبيقي لممادة -
    -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
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 6شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 تعديل الالئحة وعمل تطبيقي لممادة  -4

 ال ينطبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مقترحات التطوير في ما تم تنفيذه من  -8

 العام السابق
    6ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجعحديثة لممكتبة المراجع بعض الشراء  -2

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

 استكمال المراجع بمكتبة الكمية
ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحسين إمكانيات

 لممكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
 وكالة الدراسات العميا ولجنة شراء الكتب بالقسم

مع بداية العام  تعديل الالئحة الداخمية 
 الدراسي

سم العممي ووكالة الكمية لمدراسات العميا مجمس الق
 والبحوث

 أ.م.د / عمي عثمان عبد المطيف:  رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع        أستاذ المادة
  

       9/10/2019تاريخ : / نهاد رصاص       أ.م.دمدير البرنامج: 
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 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد :التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 
 (16 نموذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس
 2020/ 2019إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 

 -معمومات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتصاديات أسرة اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولى دبموم الفرقة / المستوي 3
  ( نظري4)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
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 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 27 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 23 د الطالب الذين أدوا االمتحانعد -
 %                    عدد             %                   عدد           نتيجة االمتحان  -

 ــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــ%         راسب      188       25 ناجح   

لمتقديرات النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 الحاصمين عميها

 %           4365       جيد جدا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ازممت 
 1764         مقبول%     3961   جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 %188 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر 
 √        85<                          84 -68           68> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
       √        85 <                          84-68          68>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
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 تدريب عممي      √     محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -
 √   أنشطة فصمية            دراسة حالة      

 √ تقارير، أبحاث ، تجميع مادة عمميةاألعمال الفصمية )تذكر( :  
 √ مجموعات عمى وسائل التواصل االجتماعي )واتس آب(

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة         √ متوافرة بدرجة محدودة                         متوافرة  المراجع العممية -
 غير متوافرة              متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة              √         وافرةمت  المستمزمات والخامات -
 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجود تطبيقي لممادة -
    -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 6شراء مراجع حديثة لممكتبة  -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عديل الالئحة وعمل تطبيقي لممادةت  -6
 تدريب الطالب عمى أساليب التعمم االلكتروني -7

 ال ينطبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

    6ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجعحديثة لممكتبة المراجع بعض الشراء  -3

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

 استكمال المراجع بمكتبة الكمية
ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 

 تدريب الطالب عمى أساليب التعمم االلكتروني
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

 عن التنفيذالمسئول  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحسين إمكانيات

 لممكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
 وكالة الدراسات العميا ولجنة شراء الكتب بالقسم

مع بداية العام  تعديل الالئحة الداخمية 
 الدراسي

 مجمس القسم العممي ووكالة الكمية لمدراسات العميا والبحوث

عقد دورات تدريبية  تحسين إمكانات الطالب
لمتعامل مع التعميم عن 

 بعد

من اإلجازة 
الصيفية لمتهيئة 

لبداية العام 
 الدراسي الجديد 

 مركز الخدمة العامة بالكمية
 وحدة التدريب بالكمية
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يتقرير مقرر دراس  
6106/6107لمعام  ()إدارة موارد وترشيد إستهالك  

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
-معمومات أساسية : –أ   
مادة اختيارية إدارة موارد وترشيد إستهالك اسم المقرر 1  
 اقتصاد منزلي التخصص 2
ستويالفرقة / الم 3  الثانية دبموم خاص 
( نظري2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
√   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7
-معمومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 0  
عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -  1 
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  - 



 
 

 

نتيجة االمتحان  - %                      عدد             %                 عدد             
100         1راسب                     -            - ناجح     

لمناجحين طبقا  النسبة المئوية % -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

            -      جيد جدا     -     ازممت 
-    مقبول     - جيد         

-تدريس المقرر : – 6  
الموضوعات التي تم تدريسها -   
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر   100%  
√        85<                          84 -60           60>  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -  
مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   <60          60-84                          > 85        √       
أساليب التعميم والتعمم - تدريب عممي      √     محاضرات نظرية   

√   شطة فصميةأن            دراسة حالة        
تقارير، أبحاث ، تجميع مادة عممية، األعمال الفصمية )تذكر( :    

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

-اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3  
المراجع العممية - غير متوافرة         √ افرة بدرجة محدودة   متو                       متوافرة    
الوسائل المعينة- غير متوافرة              متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة    
المستمزمات والخامات - غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة              √         متوافرة    



 
 

 

 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -نظيمية:قيود إدارية وت -4
 عدم وجود تطبيقي لممادة -

            ؟؟؟؟؟  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
-مقترحات تحسين المقرر : -6  .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1 

 تعديل الالئحة وعمل تطبيقي لممادة  -2
ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7 نطبقال ي   
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق
   ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجع. حديثة لممكتبة المراجع بعض الشراء  -1

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

 استكمال المراجع بمكتبة الكمية
ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 

-خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01  
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
سالتدري تحسين إمكانيات شراء مراجع حديثة  

 لممكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
 وكالة الدراسات العميا ولجنة شراء الكتب بالقسم

ية العام مع بدا تعديل الالئحة الداخمية 
 الدراسي

مجمس القسم العممي ووكالة الكمية لمدراسات العميا 
 والبحوث

أ.م.د / زينب صالح محمود يوسف:  أستاذ المادة  
28/1/2018تاريخ :  أ.م.د/ نهاد رصاصمدير البرنامج:  رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع        

 



 
 

 

 

6107/6108لمعام  ( )إدارة موارد وترشيد إستهالك  
 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
-معمومات أساسية : –أ   
مادة اختيارية إدارة موارد وترشيد إستهالك اسم المقرر 1  
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 الثانية دبموم خاص الفرقة / المستوي 3
( نظري2)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4   
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
√   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7
-معمومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 0  
عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -  2 
لطالب الذين أدوا االمتحانعدد ا -  1 



 
 

 

نتيجة االمتحان  - %                      عدد             %                 عدد             
50         1راسب                    50            1ناجح     

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

            -      يد جداج     %50     ازممت 
-    مقبول     - جيد         

-تدريس المقرر : – 6  
الموضوعات التي تم تدريسها -   
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر   100%  
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -  <60           60- 84                          >85        √  
مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   <60          60-84                          > 85        √       
أساليب التعميم والتعمم - تدريب عممي      √     محاضرات نظرية   

√   أنشطة فصمية            دراسة حالة        
ميع مادة عممية، تقارير، أبحاث ، تجاألعمال الفصمية )تذكر( :    

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

-اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3  
المراجع العممية - غير متوافرة         √ متوافرة بدرجة محدودة                         متوافرة    
نةالوسائل المعي- غير متوافرة              متوافرة بدرجة محدودة            √          متوافرة    
المستمزمات والخامات - غير متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة              √         متوافرة    



 
 

 

 محدودية المراجع العممية بمكتبة الكمية  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 تطبيقي لممادةعدم وجود  -

            ؟؟؟؟؟  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
-مقترحات تحسين المقرر : -6  .شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3 

 تعديل الالئحة وعمل تطبيقي لممادة  -4
ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال ينطبق 
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق
   ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجع. حديثة لممكتبة المراجع بعض الراء ش -2

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

 استكمال المراجع بمكتبة الكمية
ضافة جانب تطبيقي لممادة  تعديل الالئحة الداخمية وا 

-خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01  
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
سالتدري تحسين إمكانيات شراء مراجع حديثة  

 لممكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
 وكالة الدراسات العميا ولجنة شراء الكتب بالقسم

مع بداية العام  تعديل الالئحة الداخمية 
 الدراسي

العميا مجمس القسم العممي ووكالة الكمية لمدراسات 
 والبحوث

أ.م.د / زينب صالح محمود يوسف:  أستاذ المادة  
24/6/2018تاريخ :  مدير البرنامج:أ.م.د/ نهاد رصاص  رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع        

 



 
 

 

 

 


