
 
 

 

 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 

   

 اسم منسق المبدة : أ.د/ علي رصبص 

√ 

√ 
√ 
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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

 أعتار  ىيَادج  اىقائَيِ تاىتذسيظعذد  7

√ 



 
 

 -معلومبث مخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 1

 35 عذد اىطالب اىَيتذقيِ تاىَقشس -

 32 عذد اىطالب اىزيِ أدٗا االٍتذاُ  -

 عذد       %               عذد       %                    ّتيجح االٍتذاُ  -

 ساعة   85.71    30   ّاجخ   

اىْغبببثح اىَة٘يبببح % ىيْببباجذيِ ؽثقبببا ىيتقبببذيشاخ  -

 اىذاطييِ عييٖا

 جذا جيذ     2.85ٍَتاص       

 جيذ                    ٍقث٘ه 

 -حذريس المقرر : – 2

عيبٌ اىتغزيبح ٍقذٍح فب  عيبٌ اىتغزيبح ٗتعبغ اىَظبطيذاخ -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(

 

 -ٗدبببباالخ اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب اىَيببببضاُ اىْيتشٗجيْبببب  -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

 تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ 

أثبش ّقبض ٗصيبادج  -االدتياجاخ اىغزائيح  ىيفشد ٍِ اىذُٕ٘-7

 اىذُٕ٘.

 

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

 اىتشمية اىنيَيائي ىٖا  ٍٗظادسٕاٗظائفٖا.

يغ ىينشتٕ٘يذساخ ٗاىتذب٘الخ اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗام -9

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

أثبش ّقبض  -االدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشد-10

 ٗصيادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا مَظذس أعاعي ىيطاقح.

اىفيتاٍيْبباخ: ٍفٍٖٖ٘ببا ٗظيفتٖببا إَٔيتٖببا اىذي٘يببح اىتقغببيٌ -11

 اىعاً ىٖا. 

 

ٗدٗسٕبببا فبببي اىعَييببباخ  -ىَببباءاىفيتاٍيْببباخ اىزائثبببح فببب  ا-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.

  5 

28.5

7 

42.85 

14.28 

11.42 



 
 

أثببش ّقببض  -خ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ اىفيتاٍيْبباخ االدتياجبا-15

 ٗصيادج اىفيتاٍيْاخ.

اىٖؼبببٌ ٗاإلٍتظببباص ٗاميبببغ ىيفيتاٍيْببباخ ٗاىتذببب٘الخ 16

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ

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

 ٍظادسٕا   -اىتقغيٌ اىعاً ىٖا

ينو اىعظَي ٗإتَباً مثيبش ٍبِ دٗسٕا في عَيياخ تْاء اىٖ-18

 اىعَيياخ اىذي٘يح داخو اىجغٌ.

أثببش  -االدتياجبباخ اىغزائيببح  ىيفببشد ٍببِ امٍببالح اىَعذّيببح -19

 ّقض ٗصيادج امٍالح اىَعذّيح.

اىٖؼبببببٌ ٗاإلٍتظببببباص ٗاميبببببغ ىأٍبببببالح اىَعذّيبببببح -20

 ٗاىتذ٘الخ اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

تشميثبٔ  -خ٘اطٔ -ئْاخ اىذيحاىَاء: إَٔيتٔ ىإلّغاُ ٗاىنا-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 

 ع ماىغشؽاّاخ.اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشا

اىطاقبببح اىغزائيبببح ٗإَٔيتٖبببا ٗميفيببببح اّتبببا  اىطاقبببح ٍببببِ -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

 

اىتغزيح ٗأعثاتٖا ٗميفيح اى٘قايح ٍْٖا ٗاىعالقح ٍفًٖ٘ ع٘ء -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 -

 ٍذاػشاخ ّظشيح           تذسية عَيي أعاىية اىتعييٌ ٗاىتعيٌ -

 أّشطح فظييح        دساعح داىح  

 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

 ششاء ٍشاجع دذيثح ىيَنتثح . -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 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 

   

 اسم منسق المبدة : أ.د/ علي رصبص 

 2018-2019الخوقيع :                                            الخبريخ :    /    /
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغزيح ٍتقذً   مقرر دراسيحقرير 

 

 -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  اىَشاجعح اىخاسجيح ىالٍتذاُّظاً  6

 ىيَادج  يِأعتار  عذد اىقائَيِ تاىتذسيظ 7

 -معلومبث مخخصصت : –ة 

 -اإلحصبئيبث : – 1

 15 عذد اىطالب اىَيتذقيِ تاىَقشس -

 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

√ 

 2 

20 33.33 

13.33 

26.6 



 
 

ٍ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 -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.

–ىعباً اىتقغبيٌ ا -إَٔيتٖبا اىذي٘يبح -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.

تٖببا إَٔيتٖببا اىذي٘يببح اىتقغببيٌ اىفيتاٍيْبباخ: ٍفٍٖٖ٘ببا ٗظيف-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.

اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىَبباء ٗاىفيتاٍيْبباخ ٍقاسّببح تببيِ -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  -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

 ّ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 

ىغزاء أّٗاتجح ٍِ عَيياخ إعذاد امؽعَبح ٗاىتبي قبذ تعبشع ا

 اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشاع ماىغشؽاّاخ.

اىطاقبببح اىغزائيبببح ٗإَٔيتٖبببا ٗميفيببببح اّتبببا  اىطاقبببح ٍببببِ -23

اىعْاطش اىغزائيح ٗت٘صيعٖا داخو اىجغٌ ٗت٘اصُ اىطاقح ٗإٌٔ 

 خط٘اخ ٍيتات٘ىيضً اىطاقح.

 ا اىثعغ.اىعالقح تيِ اىعْاطش اىغزائيح ٗتعؼٖ-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 % 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 -

 ( √)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

 ىيَنتثح .ششاء ٍشاجع دذيثح  -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

تغثة ٍذذٗديح امٍامِ ٗصيادج أعذاد اىطالب مو عاً 

 ٍشديح اىثناى٘سي٘ط

 -القبد  :خطت الخطوير للمقرر للعب   -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 

 اىَختيفح ىيتق٘يٌ.اىطالب عي  امَّاؽ 

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 

   

 عبدل مببرك اسم منسق المبدة : أ.د/ علي رصبص أ.د/

 2017-2018الخوقيع :                                            الخبريخ :    /    /

 

  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)  اىَعتَذجعذد اى٘دذاخ / اىغاعاخ  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

 8 اىطالب اىَيتذقيِ تاىَقشسعذد  -

 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

√ 

 2 

25 25 

33.33 

12.5 



 
 

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 -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

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

أثبش ّقبض  -االدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشد-10

 مَظذس أعاعي ىيطاقح.ٗصيادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا 

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  -اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىببذُٕ٘-13

 ٗأعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.اىذي٘يح اىَختيفح 

ٍ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

 خاىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَييا

 -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.

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

ٍظببادسٓ ادتياجبباخ اىجغببٌ ٍببِ اىَبباء اٍتظبباص  -اىنيَيببائ 

 اىَاء.

ٍؼاداخ اممغذج دٗسٕا اىذيب٘ي فبي اىظبذح ٗاىَبشع -22

ي دَايح اىجغبٌ ٍبِ اىشبق٘ل اىذبشج اىَت٘اجبذج فبي ٗإَٔيتٖا ف

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 

 ىطاقح.خط٘اخ ٍيتات٘ىيضً ا

 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 % 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 -

 ( √)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 (

 إعذاد تْل أعةيح ىيَقشس عي  ٗػع تْ٘ك امعةيح -7

صيادج عذد اىَذسجاخ ٗامٍامِ اىَتادح ىتذسيظ اىْظشي  -8

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

 2017-2016الخوقيع :                                            الخبريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 



 
 

 



   

 

 6106/6107تقرير مقرر دراسي لمعام الجامعي 
 

 قســم : العموم التربوية والنفسية 
 

 معمومات أساسية : –أ

  مناىج البحث اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (45نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 91 الطالب الممتحقين بالمقررعدد  -

 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مــن مجمــالي عـــدد 011طالــب( نــاجب س بنســـبة  73)عــدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

% مــن مجمــالي عــدد صــفر)صــفر طالــب( راســبس بنســبة عــدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

لمناجحين طبقا النسبة المئوية %  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا %66,64)  ( ممتاز  % -)

 ( مقبول% 33,06)      جيد  ( 10,63%) 

 تدريس المقرر : – 6

 تعريف العمم والمنهج العممي  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -



   

 

 مصادر المشكمة العممية. -2
 المناهج الوصفية. -3
 المالحظة – 4
 صياغة الفرض العممي.      - 5
 البحوث المسحية. -6
 البحوث االرتباطية. -7
 البحوث التطبيقية. -8
 بحوث الحالة الفردية.  -9

 التصميمات شبه التجريبية. -11
 المناهج التجريبية. - 11
 العينات.  -12
 مواصفاتها(. -)طريقة الحصول عمي العينات -13
 مواصفات العينات. -14
 ات.األدو  -15
 الفرق بين األدوات المختمفة  -16
 أخالقيات البحث العممي. -17
 توثيق المراجع. -18
 التدريب عمى كيفية كتابة بحث عممى.  -19

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. – التعمم الذاتي  -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

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



   

 

 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستمزمات والخامات -
   -قيود مدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -المقرر :مقترحات تحسين  -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )من  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 عن التنفيذ المسئول

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

    

    

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        



   

 

 

 6107/6108لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 

 م : العموم التربوية والنفسية ــقس
 

 معمومات أساسية : –أ

 مناىج البحث اسم المقرر 0

  تربية فنية / تربية موسيقية  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (45نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 89 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 70 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مــن مجمــالي عـــدد 011طالــب( نــاجب س بنســـبة  70)عــدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

% مــن مجمــالي عــدد صــفر)صــفر طالــب( راســبس بنســبة عــدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جدا( جيد  %16,38)  ( ممتاز  45,8%) 

 ( مقبول% 45,8)      جيد  ( 17,45%) 



   

 

 تدريس المقرر : – 6

 تعريف العمم والمنهج العممي  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
 مصادر المشكمة العممية. -2
 المناهج الوصفية. -3
 المالحظة – 4
 صياغة الفرض العممي.      - 5
 البحوث المسحية. -6
 البحوث االرتباطية. -7
 البحوث التطبيقية. -8
 بحوث الحالة الفردية.  -9

 التصميمات شبه التجريبية. -11
 المناهج التجريبية. - 11
 العينات.  -12
 مواصفاتها(. -)طريقة الحصول عمي العينات -13
 مواصفات العينات. -14
 األدوات. -15
 الفرق بين األدوات المختمفة  -16
 أخالقيات البحث العممي. -17
 المراجع.توثيق  -18
 التدريب عمى كيفية كتابة بحث عممى. -19

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 العينة.عمل ورش عمل عن كيفية اختيار  -



   

 

 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستمزمات والخامات -
   -قيود مدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )من  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

    

    

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        



   

 

 

 6108/6109لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 م : العموم التربوية والنفسية ــقس

 

 أساسية :معمومات  –أ

 مناىج البحث اسم المقرر 0

  تربية فنية / تربية موسيقية  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (45نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 69 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 58 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مــن مجمــالي عــدد 0,93طالــب( نــاجب س بنســبة  54)عــدد  نتيجة االمتحان  -
 الذين أدوا اإلمتحانالطالب 

% من مجمالي عدد الطالب 9,6طالب( راسبس بنسبة  4)عدد 
 الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا %86,65)  ( ممتاز  69,61%) 

 ( مقبول% 79,03)      جيد  ( 76,36%) 

 تدريس المقرر : – 6



   

 

 تعريف العمم والمنهج العممي  -1 التي تم تدريسيا الموضوعات -
 مصادر المشكمة العممية. -2
 المناهج الوصفية. -3
 المالحظة – 4
 صياغة الفرض العممي.      - 5
 البحوث المسحية. -6
 البحوث االرتباطية. -7
 البحوث التطبيقية. -8
 بحوث الحالة الفردية.  -9

 التصميمات شبه التجريبية. -11
 المناهج التجريبية. - 11
 العينات.  -12
 مواصفاتها(. -)طريقة الحصول عمي العينات -13
 مواصفات العينات. -14
 األدوات. -15
 الفرق بين األدوات المختمفة  -16
 أخالقيات البحث العممي. -17
 توثيق المراجع. -18
 التدريب عمى كيفية كتابة بحث عممى. -19

المحتوي األساسي % لما تم تدريسو من  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. عمل ورش عمل -



   

 

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  بدرجة محدودة متوافرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود مدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظـــــات المــــــراجعين الخــــــارجيين )من  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

    

    

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7108-7107لعام ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبموم (    الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس    

 

 

 

 -متخصصة : معمومات –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 72 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

%            )  1,4%          عدد       87 ,5عدد      نتيجة االمتحان  -
 ( راسب3( ناجح        )     63

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 عميها الحاصمين

 -% 33 ,5( ممتاز  22)

 %37.5( جيد جدا   27)  

 % 2.7( مقبول2) -% 16.6(جيد  12) 

 % 1.3( 1ضعيف جدا) -% 2.7(  2ضعيف ) 

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  المنهج مفهوم 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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



   

 

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 المناهج  لتطوير 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )23     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت الحظات المراجعين الخارجيين م -7
) 

1- 

2- 

3- 



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

1- 

2- 

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7109-7108لعام ) 

  قسم : .العموم التربوية والنفسية

 -معمومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبموم (    الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر    )    ( غير متوفر )  خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس    

 

 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 67 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 63 دد الطالب الذين أدوا االمتحان ع -



   

 

%            )  6,1%          عدد       98 ,3عدد      نتيجة االمتحان  -
 ( راسب1( ناجح        )     63

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 -%  15( ممتاز 9)

 %63.3( جيد جدا   36)  

 % 5.3مقبول (3) -% 23.3(جيد  12) 

 % 1.6( 1ضعيف جدا) -

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8   تنظيم المناهج وأنواعها 

 12 تطوير المناهج     
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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



   

 

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 لتطوير المناهج  

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

  (   أعمال فصمية )23     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

3- 



   

 

ذه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفي -8
 السابق

1- 

2- 

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

ون المحاضر  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

   

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7171-7109لعام ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبموم (    الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 2 ئمين بالتدريسعدد القا 7

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

 أ..د / سماح حممى يس    

 

 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 84 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 76 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

 %133  ( ناجح    76 ) عدد    نتيجة االمتحان  -

 ( راسب-)  عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 -%  6,2( ممتاز 2)

 %51.3( جيد جدا   39)  

 % 6.5( مقبول5) -% 39.43(جيد  33) 

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

ساسي % لما تم تدريسه من المحتوي األ -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (



   

 

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات 
التجارب الدولية المختمفة   –تعددة لممنهج  التربوية  الم

 لتطوير المناهج  

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )23     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

ة  )     ( ( متوافرة بدرجة محدود  )     ( متوافرة )    المراجع العممية -
 غير متوافرة

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب لممقرر -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

3- 

 -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8



   

 

 -2 السابق

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

رون المحاض قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

   

 

 

 



   

 

 6106/6107لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 العموم التربوية والنفسية م : ــقس

 

 معمومات أساسية : –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

  ( _عممى ) – (31) نظري عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 91 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مـن ججمـالي عـدد 63,98طالـب( نـاج، ب بنسـبة  76)عدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

ـــب 0)عـــدد  % مـــن ججمـــالي عـــدد 37,0( راســـبب بنســـبة طال
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جدا ( جيد %96,60)  ( ممتاز  37,0%)

 ( مقبول% 55,61)      جيد  ( 81,54%) 

 تدريس المقرر : – 6

 التعريفات المختمفة لمتفكير اإلبداعى.  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   أهميةةةةةة درا ةةةةةت  -2

 واإلكتشاف.



   

 

 العالقة بير اإلبدا  والذكاء. -3
 ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة. -4
 .)الطالقة( القدرات اإلبداعية -5
 )األصالة(.القدرات اإلبداعية -6
 )المروية(. القدرات اإلبداعية -7
 )التفاصيل(. القدرات اإلبداعية -8
 .)الح ا ية لممشكالت( القدرات اإلبداعية -9

 تدريبات عمى القدرات اإلبداعية. -11
 االيتاج االبداعى.  معيى-11
 اإليتاج اإلبداعي.أيوا   -12
 اإليتاج اإلبداعى الفيى. -13
 اإليتاج اإلبداعى المو يقى. -14
 اإليتاج اإلبداعى الم رحى. -15
 اإليتاج اإلبداعى في مجال الصحافة. -16
 مراحل اإلبدا .-17
 أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها. -18

من المحتوي األساسي  % لما تم تدريسو -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. عمل ورش عمل -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  بدرجة محدودة متوافرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود جدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )جن  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

  



   

 

 6107/6108لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 م : العموم التربوية والنفسية ــقس

 

 معمومات أساسية : –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (31نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 89 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 70 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مــن ججمــالي عـــدد 011طالــب( نــاج، ب بنســـبة  70)عــدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

% مــن ججمــالي عــدد صــفر( راســبب بنســبة طالــب صــفر)عــدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا %94,63)  ( ممتاز  -) 

 ( مقبول% 63,4)      جيد  ( 83,70%) 

 تدريس المقرر : – 6

 التعريفات المختمفة لمتفكير اإلبداعى.  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   درا ةةةةةت أهميةةةةةة  -2

 واإلكتشاف.



   

 

 العالقة بير اإلبدا  والذكاء. -3
 ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة. -4
 .)الطالقة( القدرات اإلبداعية -5
 )األصالة(.القدرات اإلبداعية -6
 )المروية(. القدرات اإلبداعية -7
 )التفاصيل(. القدرات اإلبداعية -8
 .)الح ا ية لممشكالت( القدرات اإلبداعية -9

 تدريبات عمى القدرات اإلبداعية. -11
 معيى االيتاج االبداعى. -11
 اإليتاج اإلبداعي.أيوا   -12
 اإليتاج اإلبداعى الفيى. -13
 اإليتاج اإلبداعى المو يقى. -14
 اإليتاج اإلبداعى الم رحى. -15
 مجال الصحافة.  اإليتاج اإلبداعى في-16
 مراحل اإلبدا .-17
 أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها. -18

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -لمتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3
 متوافرة  المراجع العممية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستمزمات والخامات -
   -قيود جدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
الخارجيين )جن مالحظات المراجعين  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

  



   

 

 6108/6109لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 م : العموم التربوية والنفسية ــقس

 

 معمومات أساسية : –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (31نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 المراجعة الداخميةنظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 69 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 57 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% من ججمالي عدد 76,87بنسبة طالب( ناج، ب  51)عدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

% من ججمالي عدد 68,06طالب( راسبب بنسبة  7)عدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا % 06)  ( ممتاز  -) 

 ( مقبول% 68)      جيد  ( 56%) 

 تدريس المقرر : – 6

 التعريفات المختمفة لمتفكير اإلبداعى.  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   أهميةةةةةة درا ةةةةةت  -2

 واإلكتشاف.



   

 

 العالقة بير اإلبدا  والذكاء. -3
 ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة. -4
 .)الطالقة( القدرات اإلبداعية -5
 )األصالة(.القدرات اإلبداعية -6
 )المروية(. القدرات اإلبداعية -7
 )التفاصيل(. القدرات اإلبداعية -8
 .)الح ا ية لممشكالت( القدرات اإلبداعية -9

 تدريبات عمى القدرات اإلبداعية. -11
 معيى االيتاج االبداعى. -11
 اإليتاج اإلبداعي.أيوا   -12
 اإليتاج اإلبداعى الفيى. -13
 اإليتاج اإلبداعى المو يقى. -14
 اإليتاج اإلبداعى الم رحى. -15
 اإليتاج اإلبداعى في مجال الصحافة. -16
 مراحل اإلبدا .-17
 أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها. -18

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة( غير    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستمزمات والخامات -
   -قيود جدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )جن  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

 



 

 
 ( 16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي 
 االقتصاد المنزلي(  قسم  – ( تغذية) دبلوم الفرقة الثانية –حلقات البحث  ) 

 2020-2019للعام الجامعي 

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

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

 ائب     91.66      22 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا45.45      ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
  العلمى البحث  مفهوم-1 الموضوعات التي تم تدريسها -

  التعليم تكنولوجيا فى البحث  مناهج أنواع-2
 ومبا التعليم تكنولوجيا فى  البحثية  الخطة  مكونات -3

  مختلفة مكونات  من تشمله

 √ 

  2 

9.09

3 

3131

.81 

4.5 

9.09 

40.90 



  صياغتها وكيفية  وتحديدها  البحثية المشكلة-4
  وأنواعها وصياغاتها البحث  فروض  مفهوم-5
 العينات -6
  البحث  أهمية-7
  البحث  أهداف-8
 تحليبببببببببببل_ االسبببببببببببتبيان البيانبببببببببببات  جمبببببببببببع ادوات -9

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

المحتببببوي ايساسببببي % لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن  -
 للمقرر

90% 

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

 اسلوب البيان العملي .-
 اسلوب العصف الذهنى.-
 استراتيجية حل المشكالت .-
 استراتيجية التعليم القائم علي المشروعات .-
 استراتيجية التعليم التعاوني . -

م البببببي نهالبببببة  الفصبببببل الدراسبببببي 15/3/2020مبببببن 
الثبببببباني اسببببببتخدام المنصببببببات االلكترونيببببببة و بببببببكات 

√ 

√ 



-Google class roomالتواصببل االجتمبباعي )
Whats App ) 

 
  فوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -

اسبببببببتخدام المنصبببببببات االلكترونيبببببببة أعمبببببببال فصبببببببلية 
 Google classو ببكات التواصبل االجتمباعي )

room-Whats App ) 
 عملي              

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  متوافرة بدرجة محدودة         المعرفةبنك متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة
 متببوافرة بدرجببة محببدودة        بنببك المعرفببة       متببوافرة  الوسائل المعينة-

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

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

العدد الكافي من أعضاء الهيلة المعاونة لتدريس  
 ،  الجانب التطبيقي

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

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على  -2
 اينماط المختلفة للتقويم.

التغذلة زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -3
 وعلوم اال عمة  

 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -4
زيادة عدد المدرجات وايماكن المتاحة لتدريس   -5

 √ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 √ 

 



 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 الستخدامها في معارض الكلية والجامعة 
)إن مالحظااااات الماااارااعين الخااااارايين  -7

 وجدت (
 يوجد ال 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 .  راء مراجع حديثة للمكتبة  -1
 انتداب من لقوم بتدريس الجانب التطبيقي  -2
االلمام بتقنيات واساليب تنفيذ خالل الثالث  -3

اسابيع االولي من الفصل الدراسي الثاني  
 Google class)واستكمال التنفيذ من خالل  

room-Whats App  ) 
)مبا هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9

 و ايسباب (
على   -1 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  بنك  إعداد 

بسبب عدم وجود تدريب   للتقويم.اينماط المختلفة  
وضع  على  التدريس  هيلة  يعضاء  بالكلية  كافي 

 بنوك ايسللة 
تخصص. -2 في  المعينين  المعيدين  عدد  وذلك زيادة 

تعيين   بها  يتم  التي  بالقسم  الخمسية  الخطة  بسبب 
معيد كل عام على أن لكون تخصص المعيد في  2

 عامين واإلدارة كل  كل عام التغذلة والمالبس
لتدريس    زيادة -3 المتاحة  وايماكن  المدرجات  عدد 

أعداد  النظري   وزيادة  ايماكن  محدودلة  بسبب 
   الطالب كل عام

الطالب  -4 أعمال  لتخزين  مناسب  مكان  توفير 
والجامعة الكلية  معارض  في  بسبب    الستخدامها 
 محدودلة ايماكن المخصصة للقسم بالكلية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10



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

   

مع بدالة العام    راء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة  راء الكتب بالقسم 

إعداد بنك أسللة للمقرر لتدريب 
الطالب على اينماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو هيلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
ووكالة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.
مع بدالة الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

انتداب من لقوم بتدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي ووكالة الكلية   تدريس المقررقبل 
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات وايماكن   تحسين المرافق  
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة  لون المكان وعمادة   تدريس المقررقبل 
 الكلية

                        شيماء عطا /دالبرنامج  منسق                 أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع ااد الرب

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

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ( 16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي 
 

 -معلومات أساسية : –أ 
 (حلقة البحث) اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 2019-2018ثانية دبلومة تغذية  المستوي الفرقة /   3
 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثالث أستاذة للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

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

 غائب          71.42        5 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

   %100      ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
 مفهوم البحث العلمى  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 أنواع مناهج البحث فى تكنولوجيا التعليم  .2
مكونببببببات الخطببببببة البحثيببببببة فببببببى تكنولوجيببببببا  .3

 التعليم وما تشمله من مكونات مختلفة 
المشببببببببببكلة البحثيببببببببببة  وتحديببببببببببدها  وكيفيببببببببببة  .4

 صياغتها 
 مفهوم فروض البحث وصياغاتها وأنواعها  .5

 √ 

0 

 0.0  

 

  

28.58

%

 

 

  

 

 

  



 العينات  .6
 أهمية البحث  .7
 أهداف البحث  .8
لبيانببببببات االسببببببتبيان _تحليببببببل ادوات جمببببببع ا .9

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

تدريسببببه مببببن المحتببببوي ايساسببببي % لمببببا تببببم  -
 للمقرر

100% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     ايعمال الفصلية )تذكر( :   
 معارض فنية يعمال الطالب 

  فوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

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

√ 

√ 

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  
√ 



  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

     -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .  راء مراجع حديثة للمكتبة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
)إن مالحظااااات الماااارااعين الخااااارايين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 

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

  راء مراجع حديثة للمكتبة 

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

تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

مع بدالة العام    راء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة  راء الكتب بالقسم 

أستاذ المادة: أ.د/ حنان حسني يشار أ.د/ سعيد مناع ااد الرب     أ.م.د/ زينب صالح 
 منسق البرنامج /دشيماء عطا  رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع  محمود يوسف  

 لتوقيع :                                            التاريخ :    /    /ا  

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 
 -معلومات أساسية : –أ 
 حلقة بحث  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 2018-2017ثانية دبلومة  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثالثة اساتذة عدد القائمين بالتدريس 7

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

 غائب                      100        2    اجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 الحاصلين عليهاللتقديرات 

 جيد جدا    %100     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
 مفهوم البحث العلمى  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 أنواع مناهج البحث  .2
مكونببببات الخطببببة البحثيببببة فببببى التعلببببيم ومببببا  .3

 تشمله من مكونات مختلفة 
المشببببببببببكلة البحثيببببببببببة  وتحديببببببببببدها  وكيفيببببببببببة  .4

 √ 

1 

   %

 

 

  

%

 

 

  %

 

 

  



 صياغتها 
 مفهوم فروض البحث وصياغاتها وأنواعها  .5
 العينات  .6
 أهمية البحث  .7
 أهداف البحث  .8
ادوات جمببببببع البيانببببببات االسببببببتبيان _تحليببببببل  .9

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

% لمببببا تببببم تدريسببببه مببببن المحتببببوي ايساسببببي  -
 للمقرر

100% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     ايعمال الفصلية )تذكر( :   
 معارض فنية يعمال الطالب 

  فوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  العلميةالمراجع  -

√ 

√ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

             -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .  راء مراجع حديثة للمكتبة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
)إن مالحظااااات الماااارااعين الخااااارايين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 

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

الميزانية   لمحدودلة  للمكتبة  حديثة  مراجع   راء 
 المخصصة لشراء المراجع العلمية  

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

تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

مع بدالة العام    راء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة  راء الكتب بالقسم 

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

رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع  منسق البرنامج /دشيماء عطا                 
 ااد الرب 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 √ 



 
 

 
 

 
 ( 16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي 
 

 -معلومات أساسية : –أ 
 حلقة بحث  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 2017-2016ثانية دبلوم  المستوي الفرقة /   3
 ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للتطبيقيأستاذ واحد للمادة وثالثة  عدد القائمين بالتدريس 7

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

 راسب     100         4 ناجح   

الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا النسبببببببببة  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     100     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
 مفهوم البحث العلمى  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 أنواع مناهج البحث فى تكنولوجيا التعليم  .2
مكونببببببات الخطببببببة البحثيببببببة فببببببى تكنولوجيببببببا  .3

 التعليم وما تشمله من مكونات مختلفة 

 √ 

0 

    

0 

 



المشببببببببببكلة البحثيببببببببببة  وتحديببببببببببدها  وكيفيببببببببببة  .4
 صياغتها 

 مفهوم فروض البحث وصياغاتها وأنواعها  .5
 العينات  .6
 أهمية البحث  .7
 أهداف البحث  .8
لبيانببببببات االسببببببتبيان _تحليببببببل ادوات جمببببببع ا .9

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

تدريسببببه مببببن المحتببببوي ايساسببببي % لمببببا تببببم  -
 للمقرر

100% 

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

 أنشطة فصلية    دراسة حالة      
     ايعمال الفصلية )تذكر( :   
 معارض فنية يعمال الطالب 

  فوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي          أعمال فصلية     

 -للتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
  -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

            -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظااااات الماااارااعين الخااااارايين  -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير ياي   -8
 العام السابق

 

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

لمحدودلة الميزانية   راء مراجع حديثة للمكتبة 
 المخصصة لشراء المراجع العلمية  

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

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

   

مع بدالة العام    راء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا 
 ولجنة  راء الكتب بالقسم 

أستاذ المادة: أ.د/ حنان حسني يشار أ.د/ سعيد مناع ااد الرب     أ.م.د/ زينب صالح 
 محمود يوسف          منسق البرنامج : د/شيماء عطا          

 رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع ااد الرب   

 /  التوقيع :                                            التاريخ :    /  

 √ 

 √ 

 √ 



 
 

 

 

  

 



 

 
 (16 نموذج رقم )      

 تقرير مقرر دراسي 
 االقتصاد المنزلي( قسم – (وعلوم االطعمة   )تغذيه دبلوم الفرقة الثانية –تغذية فئات حساسة) 

 2020-2019للعام الجامعي 

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

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

 غائب   91.66       22 ناجح   

النسبببببببببة الملويببببببببة % للنبببببببباجحين  بقببببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     22.72     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقببببدام ماايببببة التذذاببببة وتذذاببببة الفلببببات الخاصببببة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 والحساسة .
 

مقدمبة عببن المقببررا ومناقشبة محتببواها أ دافبب ا -2   

 √ 

2    

27.2

71 

3131

.81 

13.63 

8.33 

31.81 



 وتحديد الفلات الحساسة 
األ ببداا العامببة مببن التذذاببة واحتياجببات الفلببات  -3

 الحساسة أثناء المراحل العمرية 
احتياجات الجسم  للطاقبة. احتياجبات الببروتين   -  4

احتياجات الد ون احتياجات البر وتينبات احتياجبات 
 ن والفيتامينات المعاد 

التذذابببببة أثنببببباء الحمبببببل زيبببببادة وزن األم خبببببالل  - 5
 شهور الحمل االحتياجات الذذائية لالم أثناء الحمل.

االحتياجات الذذائيبة للحامبل و اغذابة االم اثنباء   -6
 فترة الحمل 

 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم الحامل -7
ره التذذابببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ا  عبببام االم وأثببب -8

 على الوليد 
التذذابببة أثنببباء فتبببرة الرضببباعة ا  عبببام االم وأثبببره  -9

 على مكونات لبن االم
 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم المرضع-10
 تذذاة الرضع ب  -11
 التذذاة فى الحاالت المرضية للرضيع -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية  -13
 الخلطات الذذائية -14
 التذذاة التكميلية-15
 الفطام-16
التذذاة التي تعطى للطفل الرضبع خبالل السبنة -17

 االولى
التذذاة التي تعطى للطفل الرضبع خبالل السبنة -18

 الثانية
الفببرب نببين لبببن األم ولبببن البقببر و ي يببة حسبباب -19

 كميات اللبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة اال فال فى سن ماقبل المدرسة-20



  فال فى سن المدرسةتذذاة اال-21
 تذذاة المرا قين-22
 تذذاة المسنين ب -23
 الرعااة الذذائية للمسنين ..-24
تذذاببة الفلببات الحساسببة مببن حيببم نببو   العمببل -25

 والمجهود  
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ -26

 التذذاة
تذذاببببة الفلببببات الحساسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27

 المرضية 
امكببببن  تطبيقهببببا منزليببببا للتعببببرا دراسببببة بحثيببببة -28

علببببى العبببببادات   الذذائيببببة للفلبببببات الحساسببببة داخبببببل  
 األسرة 

 
% لمببببا تببببم تدريسبببب  مببببن المحتببببوي األساسببببي  -

 للمقرر
90% 

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

 اسلوب البيان العملي .-
 اسلوب العصف الذ نى.-
 استراتيجية حل المشكالت .-
 استراتيجية التعليم القائم علي المشروعات .-
 استراتيجية التعليم التعاوني . -

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

-Google class roomالتواصببل االجتمبباعي )
Whats App ) 

 

√ 

√ 



 شفوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
اسبببببببتخدام المنصبببببببات االلكترونيبببببببة أعمبببببببال فصبببببببلية 

 Google classاالجتمباعي )وشببكات التواصبل 
room-Whats App ) 

 عملي              
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  متوافرة ندرجة محدودة         المعرفةننك متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة
 متببوافرة ندرجببة محببدودة        ننببك المعرفببة       متببوافرة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة
 √ غير متوافرة متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -

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

لتدريس  العدد الكافي من أعضاء الهيلة المعاونة 
 ا  الجانب التطبيقي

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

إعداد ننك أسللة للمقرر لتدريب الطالب على  -2
 األنماط المختلفة للتقويم.

التذذاة زيادة عدد المعيدين المعينين في تخصص  -3
 وعلوم اال عمة  

 انتداب من اقوم نتدريس الجانب التطبيقي  -4
زيادة عدد المدرجات واألماكن المتاحة لتدريس   -5

 النظري  
توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب  -6

 √ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 √ 

 



 الستخدامها في معارض الكلية والجامعة 
ن )إمالحظااااات الماااارااعين الخااااارايين  -7

 وجدت (
 يوجد ال 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاوير فاي   -8
 العام السابق

 . شراء مراجع حديثة للمكتبة  -1
 انتداب من اقوم نتدريس الجانب التطبيقي  -2
االلمام بتقنيات واساليب تنفيذ خالل الثالث  -3

اسابيع االولي من الفصل الدراسي الثاني  
 Google class)واستكمال التنفيذ من خالل  

room-Whats App  ) 
)مبا  بي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات   -9

 و األسباب (
على   -1 الطالب  لتدريب  للمقرر  أسللة  ننك  إعداد 

بسبب عدم وجود تدريب   للتقويم.األنماط المختلفة  
وضع  على  التدريس  ألعضاء  يلة  بالكلية  كافي 

 ننوك األسللة 
تخصص. -2 في  المعينين  المعيدين  عدد  وذلك زيادة 

تعيين   نها  يتم  التي  بالقسم  الخمسية  الخطة  بسبب 
معيد  ل عام على أن اكون تخصص المعيد في  2

 عامين واإلدارة  ل   ل عام التذذاة والمالبس
لتدريس   -3 المتاحة  واألماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

أعداد  النظري   وزيادة  األماكن  محدوداة  بسبب 
   الطالب  ل عام

الطالب  -4 أعمال  لتخزين  مناسب  مكان  توفير 
والجامعة الكلية  معارض  في  بسبب    الستخدامها 
 محدوداة األماكن المخصصة للقسم بالكلية 

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

و الة الدراسات العليا مع ندااة العام   شراء مراجع حديثة للمكتبة  تحسين  



إمكانيات  
 التدريس 

   

 ولجنة شراء الكتب بالقسم  الدراسي
إعداد ننك أسللة للمقرر لتدريب 
الطالب على األنماط المختلفة  

 للتقويم. 

عضو  يلة التدريس القائم   قبل تدريس المقرر
وو الة الكلية   بالتدريس

 لشلون التعليم والطالب 
زيادة عدد المعيدين المعينين في 

 تخصص إدارة المنزل.
مع ندااة الخطة  
 الخمسية القادمة 

 القسم العلمي وعميد الكلية 

انتداب من اقوم نتدريس الجانب 
 التطبيقي 

القسم العلمي وو الة الكلية   تدريس المقررقبل 
 لشلون التعليم والطالب 

زيادة عدد المدرجات واألماكن   تحسين المرافق  
 المتاحة لتدريس النظري   

في الخطة 
 المستقبلية للكلية  

 عميد الكلية  

توفير مكان مناسب لتخزين  
أعمال الطالب الستخدامها في 

 معارض الكلية والجامعة

إدارة شلون المكان وعمادة   تدريس المقررقبل 
 الكلية

                       د/ شيماء عطا البرنامج  منسق أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع ااد الرب 

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

 التاريخ :    /    /                        التوقيع :                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
( 16 نموذج رقم )  

 تقرير مقرر دراسي 
االقتصاد المنزلي(  قسم  – ثانية دبلومة  – تغذية فئات حساسة)   

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

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

 غائب    71.42        5 ناجح   

النسبة الملوية % للناجحين  بقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 جيد جدا      71.42     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقدام مااية التذذاة وتذذاة الفلات الخاصة    -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 والحساسة .
 

مقدمة عن المقررا ومناقشة محتواها أ داف ا  -2   
 وتحديد الفلات الحساسة  

األ داا العامة من التذذاة واحتياجات الفلات   -3

 √ 

2 

    

28.57 

 



 الحساسة أثناء المراحل العمرية  
احتياجات الجسم  للطاقة. احتياجات البروتين   - 4

احتياجات  احتياجات الد ون احتياجات البر وتينات 
 المعادن والفيتامينات 

التذذاة أثناء الحمل زيادة وزن األم خالل   - 5
 شهور الحمل االحتياجات الذذائية لالم أثناء الحمل. 

االحتياجات الذذائية للحامل و اغذاة االم اثناء  -6
 فترة الحمل  

 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم الحامل  -7
ا  عام االم وأثره  التذذاة أثناء فترة الرضاعة  -8

 على الوليد 
التذذاة أثناء فترة الرضاعة ا  عام االم وأثره   -9

 على مكونات لبن االم 
 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم المرضع -10
 تذذاة الرضع ب  -11
 التذذاة فى الحاالت المرضية للرضيع  -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية   -13
 ية الخلطات الذذائ -14
 التذذاة التكميلية -15
 الفطام -16
التذذاة التي تعطى للطفل الرضع خالل السنة  -17

 االولى
التذذاة التي تعطى للطفل الرضع خالل السنة  -18

 الثانية 
الفرب نين لبن األم ولبن البقر و ي ية حساب  -19

 كميات اللبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة اال فال فى سن ماقبل المدرسة-20
 اال فال فى سن المدرسة  تذذاة-21
 تذذاة المرا قين -22



 تذذاة المسنين ب  -23
 الرعااة الذذائية للمسنين ..-24
تذذاة الفلات الحساسة من حيم نو   العمل  -25

 والمجهود  
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ  -26

 التذذاة 
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت  -27

 المرضية 
دراسة بحثية امكن  تطبيقها منزليا للتعرا -28

على العادات   الذذائية للفلات الحساسة داخل  
 األسرة  

 
% لما تم تدريس  من المحتوي األساسي   -

 للمقرر
90 % 

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

 أنشطة فصلية     دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذ ر( :   
 معارض فنية ألعمال الطالب 

 شفوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي           أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  العلمية المراجع  -
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة -
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -

√ 

√ 

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



   -قيود إدارية وتنظيمية:  -4

           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 شراء مراجع حديثة للمكتبة   -مقترحات تحسين المقرر :  -6
)إن مالحظات المرااعين الخارايين   -7

 وجدت ( 
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في    -8
 العام السابق

 

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

لمحدوداة الميزانية   شراء مراجع حديثة للمكتبة
 المخصصة لشراء المراجع العلمية  

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

تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

مع ندااة العام   شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

و الة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم 

                       د/ شيماء عطا البرنامج  منسق         د/ شيماء عطاأستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع ااد الرب   

مدير البرنامج: أ.م.د/ زينب صالح محمود       العلمي :أ.د/ سعيد مناع ااد الربرئيس مجلس القسم 
           يوسف

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

  



 

 
 ( 16 نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي 
 االقتصاد المنزلي(  قسم –  ثانية دبلومة  –تغذية فئات حساسة) 

 -معلومات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حساسة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي  التخصص  2
 2018/ 2017 الثانيه الفرقة / المستوي  3
 ( عملي  2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  6
 أستاذ واحد للمادة و واحد للتطبيقي  عدد القائمين بالتدريس  7

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

 غائب       100        2 ناجح   

النسبة الملوية % للناجحين  بقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 جيد جدا       100     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقدام مااية التذذاة وتذذاة الفلات الخاصة    -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 والحساسة .
 

مقدمة عن المقررا ومناقشة محتواها أ داف ا  -2   
 وتحديد الفلات الحساسة  

األ داا العامة من التذذاة واحتياجات الفلات   -3

 √ 

 

    

 

 



 الحساسة أثناء المراحل العمرية  
احتياجات الجسم  للطاقة. احتياجات البروتين   - 4

احتياجات الد ون احتياجات البر وتينات احتياجات  
 ات المعادن والفيتامين

التذذاة أثناء الحمل زيادة وزن األم خالل   - 5
 شهور الحمل االحتياجات الذذائية لالم أثناء الحمل. 

االحتياجات الذذائية للحامل و اغذاة االم اثناء  -6
 فترة الحمل  

 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم الحامل  -7
التذذاة أثناء فترة الرضاعة ا  عام االم وأثره   -8

 د على الولي
التذذاة أثناء فترة الرضاعة ا  عام االم وأثره   -9

 على مكونات لبن االم 
 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم المرضع -10
 تذذاة الرضع ب  -11
 التذذاة فى الحاالت المرضية للرضيع  -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية   -13
 الخلطات الذذائية  -14
 التذذاة التكميلية -15
 الفطام -16
التذذاة التي تعطى للطفل الرضع خالل السنة  -17

 االولى
التذذاة التي تعطى للطفل الرضع خالل السنة  -18

 الثانية 
الفرب نين لبن األم ولبن البقر و ي ية حساب  -19

 كميات اللبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة اال فال فى سن ماقبل المدرسة-20
 تذذاة اال فال فى سن المدرسة -21
 ذذاة المرا قين ت-22



 تذذاة المسنين ب  -23
 الرعااة الذذائية للمسنين ..-24
تذذاة الفلات الحساسة من حيم نو   العمل  -25

 والمجهود  
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ  -26

 التذذاة 
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت  -27

 المرضية 
دراسة بحثية امكن  تطبيقها منزليا للتعرا -28

على العادات   الذذائية للفلات الحساسة داخل  
 األسرة  

 
% لما تم تدريس  من المحتوي األساسي   -

 للمقرر
90 % 

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

 أنشطة فصلية     دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذ ر( :   
 معارض فنية ألعمال الطالب 

 شفوي            نظري               ريقة تقويم الطالب  -
 عملي           أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  العلمية المراجع  -
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة -
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -

√ 

√ 

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



  -  -قيود إدارية وتنظيمية:  -4

          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر :  -6
)إن مالحظات المرااعين الخارايين   -7

 وجدت ( 
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في    -8
 العام السابق

 

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

لمحدوداة الميزانية  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 المخصصة لشراء المراجع العلمية 

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين  

إمكانيات  
 التدريس 

   

مع ندااة العام   شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

و الة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم 

                       د/ شيماء عطا البرنامج  منسق          د/ شيماء عطاأستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع ااد الرب  

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

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

 

 



 
 

 

 ( 16 نموذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي 

 االقتصاد المنزلي(  قسم –  دبلومةثانية   –تغذية فئات حساسة) 

 -معلومات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حساسة  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي  التخصص  2
 2017/ 2016  الثانيه الفرقة / المستوي  3
 ( عملي  4( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 مجلس القسم تشكيل  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  6
 أستاذ واحد للمادة و واحد للتطبيقي  عدد القائمين بالتدريس  7

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

 غائب      100        4 ناجح   

النسبة الملوية % للناجحين  بقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 جيد جدا       100     ازممت 
 مقبول              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقدام مااية التذذاة وتذذاة الفلات الخاصة    -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 والحساسة .
مقدمة عن المقررا ومناقشة محتواها أ داف ا  -2   

 وتحديد الفلات الحساسة  
األ داا العامة من التذذاة واحتياجات الفلات   -3

 √ 

 

    

 

 



 الحساسة أثناء المراحل العمرية  
احتياجات الجسم  للطاقة. احتياجات البروتين   - 4

احتياجات الد ون احتياجات البر وتينات احتياجات  
 والفيتامينات المعادن 

التذذاة أثناء الحمل زيادة وزن األم خالل   - 5
 شهور الحمل االحتياجات الذذائية لالم أثناء الحمل. 

االحتياجات الذذائية للحامل و اغذاة االم اثناء  -6
 فترة الحمل  

 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم الحامل  -7
  التذذاة أثناء فترة الرضاعة ا  عام االم وأثره -8

 على الوليد 
التذذاة أثناء فترة الرضاعة ا  عام االم وأثره   -9

 على مكونات لبن االم 
 التذذاة فى الحاالت المرضية لالم المرضع -10
 تذذاة الرضع ب  -11
 التذذاة فى الحاالت المرضية للرضيع  -12
 الرضاعة الطبيعية ب الرضاعة الصناعية   -13
 الخلطات الذذائية  -14
 كميلية التذذاة الت-15
 الفطام -16
التذذاة التي تعطى للطفل الرضع خالل السنة  -17

 االولى
التذذاة التي تعطى للطفل الرضع خالل السنة  -18

 الثانية 
الفرب نين لبن األم ولبن البقر و ي ية حساب  -19

 كميات اللبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة اال فال فى سن ماقبل المدرسة-20
 مدرسة تذذاة اال فال فى سن ال-21
 تذذاة المرا قين -22



 تذذاة المسنين ب  -23
 الرعااة الذذائية للمسنين ..-24
تذذاة الفلات الحساسة من حيم نو   العمل  -25

 والمجهود  
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت اسؤ  -26

 التذذاة 
تذذاة الفلات الحساسة في بعض الحاالت  -27

 المرضية 
دراسة بحثية امكن  تطبيقها منزليا للتعرا -28

على العادات   الذذائية للفلات الحساسة داخل  
 األسرة  

 
% لما تم تدريس  من المحتوي األساسي   -

 للمقرر
90 % 

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

 أنشطة فصلية     دراسة حالة      
     األعمال الفصلية )تذ ر( :   
 معارض فنية ألعمال الطالب 

 شفوي            نظري              الطالب  ريقة تقويم  -
 عملي           أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية  -
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  الوسائل المعينة -
 غير متوافرة  متوافرة ندرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -

√ 

√ 

 √ 

 √ 

 √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



  -  -قيود إدارية وتنظيمية:  -4

         -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر :  -6
)إن مالحظات المرااعين الخارايين   -7

 وجدت ( 
 ال ينطبق 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في    -8
 العام السابق

 

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

لمحدوداة الميزانية  شراء مراجع حديثة للمكتبة 
 المخصصة لشراء المراجع العلمية  

 
 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين  

إمكانيات  
 التدريس 

   

مع ندااة العام   شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي

و الة الدراسات العليا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم 

                       د/ شيماء عطا البرنامج  منسق               د/ شيماء عطاأستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع ااد الرب 

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

 التاريخ :    /    /              التوقيع :                              
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 (;6 نموذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس
 =716/>716إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي                                                                 
 

 -معمومات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتصاديات أسرة قرراسم الم 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 : – 6



 - 2 - 

 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 : – 7
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 %188 المحتوي األساسي لممقرر % لما تم تدريسه من 
 √        85<                          84 -68           68> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
       √        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 -8



 - 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: -9

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

 تطبيقي لممادةتعديل الالئحة وعمل   -2
 ال ينطبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  ->
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -=

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

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 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



 - 4 - 

تعديل الالئحة  
 الداخمية

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

 أ.م.د / عمي عثمان عبد المطيف        رئيس القسم: أ.د/ سعيد مناع         مدير البرنامج: د/ نهاد رصاص:  أستاذ المادة
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 (;6 نموذج رقم )
 

 يتقرير مقرر دراس
 2012 -2018إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتصاديات أسرة اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 أولى دبموم رقة / المستويالف 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

 -ة :معمومات متخصص –ب 
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 -اإلحصائيات : – 6
 35 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 32 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 %      26.89( ناجح      31عدد      )   نتيجة االمتحان  -

 %              3.13    ( راسب   1عدد  )      

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 االحاصمين عميه

 ( جيد جدا   48.59( ممتاز   )   %   3.13)

 ( مقبول   11.4(جيد      )    25.9)  

 -تدريس المقرر : – 7
  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، تذكر( :  األعمال الفصمية )
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 شفوي           √نظري              طريقة تقويم الطالب -
 √       عممي        √  أعمال فصمية     

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -8
 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: -9

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

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

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

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

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

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -61
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 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

 أ6م6د / عمي عثمان عبد المطيف:  رئيس القسم: أ6د/ سعيد مناع         مدير البرنامج: د/ نهاد رصاص             أستاذ المادة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد :التربية النوعية
 ليقسم: االقتصاد المنز 

 (;6 نموذج رقم )
 يتقرير مقرر دراس

 7171/ <716إدارة 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
 تشكيل مجمس القسم لمتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام ا 5
 √   غير متوفر        متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لممادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 27 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
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 23 المتحانعدد الطالب الذين أدوا ا -
 %                    عدد             %                   عدد           نتيجة االمتحان  -

 ــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــ%         راسب      188       25 ناجح   

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 يهاالحاصمين عم

 %           4365       جيد جدا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ازممت 
 1764         مقبول%     3961   جيد       

 -تدريس المقرر : – 7
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 %188 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر 
 √        85<                          84 -68           68> بالتدريس بمحتوي المقرر  مدي التزام القائمين -
       √        85 <                          84-68          68>  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي      √     محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 √   أنشطة فصمية            الة      دراسة ح
 √ تقارير، أبحاث ، تجميع مادة عمميةاألعمال الفصمية )تذكر( :  

 √ مجموعات عمى وسائل التواصل االجتماعي )واتس آب(
 شفوي           √نظري              طريقة تقويم الطالب -

 √       عممي        √  أعمال فصمية     
 -المتاحة لمتدريس :اإلمكانات  -8
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 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: -9

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

 يقي لممادةتعديل الالئحة وعمل تطب  -6
 تدريب الطالب عمى أساليب التعمم االلكتروني -7

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

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

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

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

 تدريب الطالب عمى أساليب التعمم االلكتروني
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
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 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري انياتتحسين إمك

 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
عامل مع التعميم عن لمت
 بعد

من اإلجازة 
الصيفية لمتهيئة 

لبداية العام 
 الدراسي الجديد 

 مركز الخدمة العامة بالكمية
 وحدة التدريب بالكمية

 

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

 



 
 

 

(16نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 2017-2016 تقرير مقرر دراسي
 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلتجاهات الحديثة فى النسيج اسم المقرر 1

  اقتصاد منزلي  التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 5  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 4 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد   %                   %100عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     1ممتاز                   2       

 جيد                         مقبول   1       

 -تدريس المقرر : – 2

أنواع  -األقمشة المنسوجة عملية النسيج    -التقسيم العام لألقمشة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 األقمشة المتعددة الطبقات .

 التطورات الحديثة بماكينات النسيج

 تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب اآللي .

 األساليب الحديثة فى تكنولوجيا الصناعات النسجية .-4

 حسنة لألقمشة المنسوجة.التقنيات الحديثة للحصول على مواصفات م-5

اإللمام بتطبيقات إستخدام المنسوجات فى المجاالت المختلفة ) -6

 الزراعة( .  -الطب –الصناعة 

 التطور فى مجال صناعة المنسوجات بنظرة مستقبلية.-7

 الواجبات المنزلية-8

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي√ محاضرات نظرية      √        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                     

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

 شفوي         نظري                 √         طريقة تقويم الطالب -

  عملي√    أعمال فصلية                     
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المستلزمات والخامات -



 
 

 

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 األدوات والخامات واالالت الحديثة الالزمة للمقرر.توفير أحدث -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  إعداد بنك أسئلة لتدريب الطالب على أساليب التقويم المختلفة. -2
 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

1 

2-  
ا هي و األسباب ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )م -9

) 

إعداد بنك أسئلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء هيئه  -1

 التدريس.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا ولجنة  مع بداية العام الدراسي

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر  

لتدريب الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو 

 جديد في مجال النسيج  

عضو هيئة التدريس القائم  مع بداية تدريس المقرر

 مع الطالب بالتدريس

    

زيادة عدد المدرجات  تحسين المرافق 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري  

 عميد الكلية  في الخطة المستقبلية للكلية 

    

 ا.د/ حنان حسني يشارالمادة : أستاذاسم 

 2017-2016التوقيع :                               التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

(16نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

 

 2018-2017 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلتجاهات الحديثة فى النسيج اسم المقرر 1

  اقتصاد منزلي  التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 5  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 5 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد   %                   %100عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     1ممتاز                   4       

 جيد                         مقبول          

 -تدريس المقرر : – 2

أنواع  -األقمشة المنسوجة عملية النسيج    -التقسيم العام لألقمشة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 األقمشة المتعددة الطبقات .

 التطورات الحديثة بماكينات النسيج

 الحاسب اآللي .تصميم المنسوجات باستخدام 

 األساليب الحديثة فى تكنولوجيا الصناعات النسجية .-4

 التقنيات الحديثة للحصول على مواصفات محسنة لألقمشة المنسوجة.-5

اإللمام بتطبيقات إستخدام المنسوجات فى المجاالت المختلفة ) -6

 الزراعة( .  -الطب –الصناعة 

 ستقبلية.التطور فى مجال صناعة المنسوجات بنظرة م-7

 الواجبات المنزلية-8

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي√ محاضرات نظرية      √        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                     

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



 
 

 

 نظري                  شفوي√         طريقة تقويم الطالب -

 عملي√    أعمال فصلية               

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 األدوات والخامات واالالت الحديثة الالزمة للمقرر.توفير أحدث -1

  إعداد بنك أسئلة لتدريب الطالب على أساليب التقويم المختلفة. -2
 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

1 

2-.  
ما هي و األسباب ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) -9

) 

إعداد بنك أسئلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء هيئه  -1

 التدريس

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا ولجنة  مع بداية العام الدراسي

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر  

لتدريب الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو 

 جديد في مجال النسيج  

عضو هيئة التدريس القائم  مع بداية تدريس المقرر

 مع الطالب بالتدريس

    

زيادة عدد المدرجات  تحسين المرافق 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري  

 عميد الكلية  في الخطة المستقبلية للكلية 

    

 ا.د/ حنان حسني يشارالمادة : أستاذاسم 

 2018-2017التوقيع :                               التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(16نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

 م 2119-2018 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي قسم:

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلتجاهات الحديثة فى النسيج اسم المقرر 1

  اقتصاد منزلي  التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 11  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 11 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد   %                   %100عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب                 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     5ممتاز                   4       

 

 جيد                         مقبول  2        

 -تدريس المقرر : – 2

أنواع  -األقمشة المنسوجة عملية النسيج    -التقسيم العام لألقمشة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 األقمشة المتعددة الطبقات .

 التطورات الحديثة بماكينات النسيج

 الحاسب اآللي .تصميم المنسوجات باستخدام 

 األساليب الحديثة فى تكنولوجيا الصناعات النسجية .-4

 التقنيات الحديثة للحصول على مواصفات محسنة لألقمشة المنسوجة.-5

اإللمام بتطبيقات إستخدام المنسوجات فى المجاالت المختلفة ) -6

 الزراعة( .  -الطب –الصناعة 

 التطور فى مجال صناعة المنسوجات بنظرة مستقبلية.-7

 الواجبات المنزلية-8

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي√ محاضرات نظرية      √        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                     

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

 نظري                  شفوي√         طريقة تقويم الطالب -

 عملي√    أعمال فصلية               

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



 
 

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أحدث األدوات والخامات واالالت الحديثة الالزمة للمقرر.-1

  الطالب على أساليب التقويم المختلفة.إعداد بنك أسئلة لتدريب  -2
 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

1-  

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

) 

إعداد بنك أسئلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء هيئه  -1

 التدريس.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تحسين إمكانيات 

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا ولجنة  مع بداية العام الدراسي

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر  

لتدريب الطالب على 

األنماط المختلفة 

 للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو 

 جديد في مجال النسيج  

عضو هيئة التدريس القائم  مع بداية تدريس المقرر

 مع الطالب بالتدريس

    

زيادة عدد المدرجات  تحسين المرافق 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري  

 عميد الكلية  في الخطة المستقبلية للكلية 

    

 ا.د/ حنان حسني يشارالمادة : أستاذاسم 

 2019-2018التوقيع :                               التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(16نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

 2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 -أساسية :معلومات  –أ 

 اإلتجاهات الحديثة فى النسيج اسم المقرر 1

  اقتصاد منزلي  التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 يشكل بمعرفة مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 36 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 33 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           8.333عدد            %91.667 عدد  نتيجة االمتحان  -

 

 راسب   3                  ناجح     33        

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     22ممتاز                   5       

 

 جيد                         مقبول  4        

 -تدريس المقرر : – 2

أنواع  -األقمشة المنسوجة عملية النسيج    -التقسيم العام لألقمشة -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 األقمشة المتعددة الطبقات .

 التطورات الحديثة بماكينات النسيج

 تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب اآللي .

 األساليب الحديثة فى تكنولوجيا الصناعات النسجية .-4

 التقنيات الحديثة للحصول على مواصفات محسنة لألقمشة المنسوجة.-5

اإللمام بتطبيقات إستخدام المنسوجات فى المجاالت المختلفة ) -6

 الزراعة( .  -الطب –الصناعة 

 التطور فى مجال صناعة المنسوجات بنظرة مستقبلية.-7

 جبات المنزليةالوا-8

 %100  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي√        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية   √دراسة حالة                     

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

 نظري                  شفوي√         طريقة تقويم الطالب -

 عملي√    أعمال فصلية               

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



 
 

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 األدوات والخامات واالالت الحديثة الالزمة للمقرر.توفير أحدث -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  إعداد بنك أسئلة لتدريب الطالب على أساليب التقويم المختلفة. -2
 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

1-  

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

) 

إعداد بنك أسئلة للمقرر بسبب عدم وجود تدريب كافي ألعضاء هيئه  -1

 التدريس.

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 تحسين إمكانيات التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة 

وكالة الدراسات العليا ولجنة  مع بداية العام الدراسي

 شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر  

لتدريب الطالب على 

 األنماط المختلفة للتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر

 بالتدريس

إستخدام مواقع النت  

للتعرف على كل ما هو 

 جديد في مجال النسيج  

عضو هيئة التدريس القائم  مع بداية تدريس المقرر

 مع الطالب بالتدريس

    

زيادة عدد المدرجات  تحسين المرافق 

واألماكن المتاحة 

 لتدريس النظري  

 عميد الكلية  في الخطة المستقبلية للكلية 

    

 ا.د/ حنان حسني يشارالمادة : أستاذاسم 

 2020 -2019التوقيع :                               التاريخ :    /    /
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 6106/6107لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 
 معمومات أساسية : –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى المستويالفرقة /  3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 99 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 72 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     94.4(        % )68ناجح: عدد) نتيجة االمتحان  -
 ( 5.6%  ) (        4راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا32.4( ممتاز     )17.6)
 ( مقبول26.5( جيد      )23.5)

 -تدريس المقرر : – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

: ُنظم حوكمة الجامعات المصرية في ضوء الفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 نظام التعميم في مصرالفصل الخامس: 

 8الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
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 االتجاهات العالمية المعاصرة

الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
 خبرات الدول المتقدمة

6 

الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في التصنيفات 
 العالمية لمجامعات

8 

 

 84-69)  (    69> )   (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث 

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 29 )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 محاضرات الدراسات العميا.

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2 
إجتتتتراء مراجعتتتتتة بعتتتتتد االنتهتتتتتاء متتتتتن دراستتتتة كتتتتتل موضتتتتتوع )كتتتتتل ثتتتتتالث  -3  

 محاضرات أو أكثر(.
تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتتم  -4

 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 ال يوجد                 الخارجيين مالحظات المراجعين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -1
إجراء مراجعة بعد االنتهاء من دراسة كل موضوع )كل ثالث محاضرات  -2
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 أو أكثر(.
مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتتم تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى  -3

يتتم التتدريس لهتم فتي  -التدريس لهم في اوقات إضتافية عمتى وقتت المحاضترة
 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1
 لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.العالمية نظًرا 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 

إمكانيات 
 التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

مهارات 
 الطالب

عقد ورش عمل ودورات تدريبية 
لمطتتتتتالب لتتتتتتدريهم عمتتتتتى كيفيتتتتتتة 
االستتتتتفادة متتتتتن قواعتتتتتد البيانتتتتتات 
العالميتتتتتة   والمراجتتتتتع الموجتتتتتودة 

 في بنك المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصتتيص قاعتتتات لممحاضتتترات  تنظيمية
)اكثر متن قاعتة( متزودة بتاجهزة 

Data Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 أماني عبد المقصودمجمس القسم/ أ.د  رئيس           المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار أستاذ

 شندالمراجع الخارجي : أ.د/ سميرة محمد 
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 6107/6108لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

  
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية: –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )/( عممي2) المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 معمومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 99 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 79 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     87.14(        % )61ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 (12.86(         %  )9راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 جيد جدا (16.4( ممتاز     )6.6)
 ( مقبول45.9( جيد      )31.1)

 تدريس المقرر: – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 الساعاتعدد  محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

: ُنظم حوكمة الجامعات المصرية في ضوء الفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 الفصل الخامس: نظام التعميم في مصر

الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

8 

 6الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
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 خبرات الدول المتقدمة

الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في التصنيفات 
 العالمية لمجامعات

8 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )   ( <69    )  (69-84 
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  المقررمدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
   (> )85 

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

 األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث 

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 29 )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 محاضرات الدراسات العميا.

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتتالب عمتتتتى الرجتتتتوع إلتتتي المصتتتتادر والمراجتتتتع ومواقتتتتع الشتتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2
إجراء مراجعة بعد االنتهاء من دراسة كل موضتوع )كتل ثتالث محاضترات  -3
 أكثر(.أو 
تقستتتتيم الطتتتتالب ذوي التحصتتتتيل المتتتتنخفض إلتتتتى مجموعتتتتات صتتتتغيرة يتتتتتم  -4

 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

)إن  مالحظات المراجعين الخارجيين -7
 وجدت(

 ال يوجد

 تنفيذ المقرر.زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
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إجراء مراجعة بعد االنتهاء من دراسة كل موضتوع )كتل ثتالث محاضترات  -2 العام السابق
 أو أكثر(.

تقستتتتيم الطتتتتالب ذوي التحصتتتتيل المتتتتنخفض إلتتتتى مجموعتتتتات صتتتتغيرة يتتتتتم  -3
يتتتم التتدريس لهتم فتتي  -التتدريس لهتم فتتي اوقتات إضتافية عمتتى وقتت المحاضترة

 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتتالب عمتتتتى الرجتتتتوع إلتتتي المصتتتتادر والمراجتتتتع ومواقتتتتع الشتتتتبكة  -1
 العالمية نظًرا لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 

إمكانيات 
 التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عمى األنماط 

 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 مهارات
 الطالب

عقتتتتتتتتتتتتد ورش عمتتتتتتتتتتتتل ودورات 
تدريبية لمطالب لتتدريهم عمتى 
كيفيتتتتتة االستتتتتتفادة متتتتتن قواعتتتتتد 
البيانتتتات العالميتتتة   والمراجتتتع 
 الموجودة في بنك المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيص قاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  تنظيمية
لممحاضتتتتترات متتتتتزودة بتتتتتاجهزة 

Data Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 أماني عبد المقصودمجمس القسم/ أ.د  رئيس           المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار أستاذ

 المراجع الخارجي : أ.د/ سميرة محمد شند
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 6108/6109لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 69 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 58 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     74.14% )      (  43ناجح: عدد) نتيجة االمتحان  -
 (25.86(         %  )15راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا13.95( ممتاز     )2.33)
 ( مقبول44.19( جيد      )39.53)

 -تدريس المقرر : – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

في ضوء  : ُنظم حوكمة الجامعات المصريةالفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 الفصل الخامس: نظام التعميم في مصر

الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

8 

الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
 خبرات الدول المتقدمة

6 

 8التصنيفات الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في 
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 العالمية لمجامعات

 

 84-69)      (    69> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث 

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 29 )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 محاضرات الدراسات العميا.

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2 
إجتتتتراء مراجعتتتتة بعتتتتد االنتهتتتتاء متتتتن دراستتتتة كتتتتل موضتتتتوع )كتتتتل ثتتتتالث  -3  

 محاضرات أو أكثر(.
يتتتتم تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة  -4

 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -1
إجتتتتتراء مراجعتتتتتة بعتتتتتد االنتهتتتتتاء متتتتتن دراستتتتتة كتتتتتل موضتتتتتوع )كتتتتتل ثتتتتتالث  -2

 محاضرات أو أكثر(.
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تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتم  -3
يتتم التتدريس لهتم فتي  -التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقتت المحاضترة

 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1
 العالمية نظًرا لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

عقد ورش عمل  مهارات الطالب
ودورات تدريبية 
مى لمطالب لتدريهم ع

كيفية االستفادة من 
قواعد البيانات 
العالمية   والمراجع 
الموجودة في بنك 

 المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصيص قاعات  تنظيمية
لممحاضرات )اكثر 
من قاعة( مزودة 

 Dataباجهزة 

Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 /أماني عبد المقصودأ.د  :رئيس مجمس القسم     أستاذ المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار   
 المراجع الخارجي : أ.د/ سميرة محمد شند

 
 
 
 
 

 6109/6161لمعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
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 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 81 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 68 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     97.96(        % )66ناجح: عدد) نتيجة االمتحان  -
 (2.94%  )  (       2راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا16.67( ممتاز     )3.93)
 ( مقبول45.45( جيد      )34.85)

 -تدريس المقرر : – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 الساعاتعدد  محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

: ُنظم حوكمة الجامعات المصرية في ضوء الفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 الخامس: نظام التعميم في مصرالفصل 

الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

8 

الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
 خبرات الدول المتقدمة

6 

 8الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في التصنيفات 
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 العالمية لمجامعات

 

 84-69)      (    69> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
Google Classroom      (√) 

Facebook               (√) 
               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 
  (√)            قناة عمى اليوتيوب

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( ) عممي 29أعمال فصمية )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

 غير متوافرة ()                 )( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة والخاماتالمستمزمات  -

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 الدراسات العميا.محاضرات 

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2 
إجتتتتراء مراجعتتتتة بعتتتتد االنتهتتتتاء متتتتن دراستتتتة كتتتتل موضتتتتوع )كتتتتل ثتتتتالث  -3  

 محاضرات أو أكثر(.
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تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتم  -4
 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -1
إجتتتتتراء مراجعتتتتتة بعتتتتتد االنتهتتتتتاء متتتتتن دراستتتتتة كتتتتتل موضتتتتتوع )كتتتتتل ثتتتتتالث  -2

 محاضرات أو أكثر(.
تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتم  -3

لهتم فتي  يتتم التتدريس -التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقتت المحاضترة
 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1
 العالمية نظًرا لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن   المقررقبل تدريس 
 تدريس المقرر

عقد ورش عمل  مهارات الطالب
ودورات تدريبية 

لمطالب لتدريهم عمى 
كيفية االستفادة من 
قواعد البيانات 
العالمية   والمراجع 
الموجودة في بنك 

 المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصيص قاعات  تنظيمية
لممحاضرات )اكثر 
من قاعة( مزودة 

 Dataباجهزة 

Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 أ.د  إيمان حمدي عمار         :أستاذ المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار        رئيس مجمس القسم

 



 
 
 
 
 
 

 ( 16نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية 
 قسم: االقتصاد المنزلي

 م 2017 – 2016تقرير دراسات متقدمة في المالبس  المتقدم للعام الجامعي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات متقدمة في المالبس   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 أولي دبلوم  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي  2( نظري  )2)  الوحدات / الساعات المعتمدةعدد  4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ✔غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 8 الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

   0     0راسب            100             7ناجح      

النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا  -

 عليهاللتقديرات الحاصلين 

 % 71,43%    جيد جدا   28,57ممتاز      

 % 0%       مقبول     0جيد        

 %0ضعيف  

 ضعيف جدا   . %

 % 0راسب الئحة 

 % 14.3غياب 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع  

 أنماط المالبس المختلفة. 

دراسة ألنواع  -

 النماذج المختلفة

 

16 
1  ,2 ,3 

 ,4 

 أنواع الخامات المستخدمة لتنفيذ المالبس. 

تطبيق نمااا    -

 لألكوال واألكمام 

16 
5    ,6  ,7 

 ,8 

 خصائص األنماط المتنوعة للمالبس. 

تطبيق نمااا    -

 للبلوزة الحريمى

16 
9    ,10   ,

11  ,12  

 أنواع  النما  . 

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الصيفى-
16 

13  ,14 

,15  ,16   



 
 
 
 
 
 

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الشتوى -

 أساليب تنفيذ المالبس.

تنفيذ الجاكيت  -

 الحريمى

16 
17    ,18 ,

19 ,20  

 الموضة الملبسية.

تااااابف تنفيااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 
21  ,22 

,23  ,24 

 التطورات الحديثة فى مجال تنفيذ المالبس.

تااااابف تنفيااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 

25   ,

27,26 ,

28  

% لمبببا تبببم تدريسبببت مبببن المحتبببوي  -

 األساسي للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

>85 

مببدي تيطيببة االمتحببان لموضببوعات  -

 المقرر

<60       60-84                        >85 

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بحث علمي   –مشروع   -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 حديثة بمكتبة الكلية . عدم توافر مراجع -1 -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 كذلك عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 %        -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن للتدريس   -2

مالحظااات الماارا عين الخااار يين  -7

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

مقترحاااات ماااا تااام تنفياااذ  مااان  -8

 التطوير في العام السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1

)مببا ما لم يتم تنفيذ  من مقترحات    -9

 هي و األسباب (

 عدم توافر أماكن للتدريس   -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاااااااااااااا ت 

 التطوير  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير

✔

√ 

✔

 √  
✔

 √

✔ 

✔

√ ✔

√

   
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع 
ار 

ض 
 
فن

ية  
ل 
ع 
ما
ل 
ال
ط
ل 
ب 
-  

 

✔

√ 
√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 
 
 
 
 

تحسين 

إمكانيات  

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة  

وكالة الدراسات العليا ولجنة  مع بداية العام الدراسي 

 شراء الكتب بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب  

للدخول علي شبكة 

 االنترنت بالكلية   

القسم العلمي ووكالة الكلية   قبل تدريس المقرر

لشيون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات  

توفير أماكن لتدريس   تحسين المرافق 

 الجزء النظري  

ادارة المشتريات ووكالة شيون  في الخطة المستقبلية للكلية 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات لتدريس  

 اال ار التطبيقي  

 وكالة شيون الطالب  في الخطة المستقبلية للكلية

 اسم منسق المادة : أ / د : حنان حسني يشار   

 م 2017التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ( 16نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية 
 قسم: االقتصاد المنزلي

 م 2018 – 2017تقرير دراسات متقدمة في المالبس  للعام الجامعي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات متقدمة في المالبس   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 أولي دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ✔غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 14 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

   0     0راسب            100       14ناجح      

النسبة الميويببة % للنبباجحين  بقببا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % 50%    جيد جدا      50ممتاز      

 % 0%       مقبول    0جيد       

 %0ضعيف  

 ضعيف جدا   . %

 % 0راسب الئحة 

 % 7.14غياب 

 -تدريس المقرر : – 2

عببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع  

 أنماط المالبس المختلفة. 

دراسة ألنواع  -

 المختلفةالنماذج 

 

16 
1  ,2 ,3  ,

4 

 أنواع الخامات المستخدمة لتنفيذ المالبس. 

تطبيق نمااا    -

 لألكوال واألكمام 

16 
5    ,6  ,7   ,

8 

 خصائص األنماط المتنوعة للمالبس. 

تطبيق نمااا    -

 للبلوزة الحريمى

16 
9    ,10   ,

11  ,12  

 أنواع  النما  . 

 الصيفىرسم باترون الجاكيت الحريمى  -

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الشتوى -

16 
13  ,14 

,15  ,16   



 
 
 
 
 
 

 أساليب تنفيذ المالبس.

تنفيذ الجاكيت  -

 الحريمى

16 
17    ,18 ,

19 ,20  

 الموضة الملبسية.

تااااابف تنفيااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 
21  ,22 

,23  ,24 

 التطورات الحديثة فى مجال تنفيذ المالبس.

تااااابف تنفيااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 

25   ,

27,26 ,

28  

% لمبببا تبببم تدريسبببت مبببن المحتبببوي  -

 األساسي للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

>85 

مببدي تيطيببة االمتحببان لموضببوعات  -

 المقرر

<60       60-84                        >85 

 محاضرات نظرية           تدريب عملي والتعلمأساليب التعليم  -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بحث علمي   –مشروع   -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 حديثة بمكتبة الكلية . عدم توافر مراجع -1 -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 كذلك عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 %          -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن للتدريس   -4

مالحظات الماارا عين الخااار يين   -7

 )إن وجدت (

 ال ينطبق

مقترحاااات ماااا تااام تنفياااذ  مااان  -8

 التطوير في العام السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -2

)ما ما لم يتم تنفيذ  من مقترحااات   -9

 هي و األسباب (

 عدم توافر أماكن للتدريس   -2

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

✔

√ 

✔

 √  
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✔
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مجاااااااااااااا ت 

 التطوير  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات  

 التدريس 

   

شراء مراجع حديثة 

 للمكتبة  

وكالة الدراسات العليا ولجنة  مع بداية العام الدراسي 

 شراء الكتب بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب  

للدخول علي شبكة 

 االنترنت بالكلية   

القسم العلمي ووكالة الكلية   قبل تدريس المقرر

لشيون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات  

توفير أماكن لتدريس   تحسين المرافق 

 الجزء النظري  

ادارة المشتريات ووكالة شيون  في الخطة المستقبلية للكلية 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات لتدريس  

 اال ار التطبيقي  

 وكالة شيون الطالب  في الخطة المستقبلية للكلية

 اسم منسق المادة : أ / د : حنان حسني يشار   

 م  2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ( 16نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية 
 قسم: االقتصاد المنزلي

 م  2019 -2018تقرير دراسات متقدمة في المالبس  للعام الجامعي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات متقدمة في المالبس   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 أولي دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ✔غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 35 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 33 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

   15, 15     5راسب            84,85     28ناجح    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %  33,33%    جيد جدا    3,03ممتاز      

 % 18,18%       مقبول     30,3جيد        

 %15,15ضعيف  

 ضعيف جدا   . %

 % 0راسب الئحة 

 6,06غياب 

 

 -تدريس المقرر : – 2

عببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع  

 أنماط المالبس المختلفة. 

دراسببة ألنببواع  -

 النماذج المختلفة

 

16 
1  ,2 ,3  ,

4 

 أنواع الخامات المستخدمة لتنفيذ المالبس. 

تطبيااق نمااا    -

 لألكوال واألكمام 

16 
5    ,6  ,7   ,

8 

 خصائص األنماط المتنوعة للمالبس. 

تطبيااق نمااا    -

 للبلوزة الحريمى

16 
9    ,10   ,

11  ,12  

 أنواع  النما  . 

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الصيفى-
16 

13  ,14 

,15  ,16   



 
 
 
 
 
 

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الشتوى -

 أساليب تنفيذ المالبس.

تنفيااذ الجاكياات  -

 الحريمى

16 
17    ,18 ,

19 ,20  

 الموضة الملبسية.

تاااااابف تنفياااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 
21  ,22 

,23  ,24 

 التطورات الحديثة فى مجال تنفيذ المالبس.

تاااااابف تنفياااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 

25   ,

27,26 ,

28  

% لمببا تببم تدريسببت مببن المحتببوي  -

 األساسي للمقرر

100% 

مبببدي التبببزام القبببائمين بالتبببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

>85 

مدي تيطيببة االمتحببان لموضببوعات   -

 المقرر

<60       60-84                        >85 

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بحث علمي   –مشروع   -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 حديثة بمكتبة الكلية . عدم توافر مراجع -1 -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 %           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن للتدريس   -6

)إن مالحظات المرا عين الخار يين    -7

 وجدت (

 ال ينطبق

مقترحااات التطااوير ما تم تنفيذ  ماان    -8

 في العام السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -3

)مببا ما لم يتم تنفيااذ  ماان مقترحااات    -9

 هي و األسباب (

 عدم توافر أماكن للتدريس   -3

✔

√ 

✔

 √  
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 √

✔ 

✔

√ ✔
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✔
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 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجااااااااااااااا ت 

 التطوير  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات  

 التدريس 

   

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

 شراء الكتب بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب  

للدخول علي شبكة االنترنت  

 بالكلية  

القسم العلمي ووكالة الكلية   قبل تدريس المقرر

لشيون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات  

توفير أماكن لتدريس الجزء   تحسين المرافق 

 النظري 

ادارة المشتريات ووكالة شيون  في الخطة المستقبلية للكلية 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات لتدريس  

 اال ار التطبيقي  

 وكالة شيون الطالب  في الخطة المستقبلية للكلية

 اسم منسق المادة : أ / د : حنان حسني يشار   

 م  2019التوقيع :                                            التاريخ :   /     /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ( 16نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية 

 كلية / معهد : التربية النوعية 
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

  م2020-2019تقرير دراسات متقدمة في المالبس  للعام الجامعي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات متقدمة في المالبس   اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 أولي دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ✔غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 27 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 23 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %                  %               عدد          عدد              نتيجة االمتحان  -

   14.81     4راسب            85,185   23ناجح    

النسبببة الميويببة % للنبباجحين  بقببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %74.074%    جيد جدا    33.333ممتاز      

 % 7.4078%       مقبول     7.407جيد        

 %0ضعيف  

 %0ضعيف جدا   

 % 0راسب الئحة 

 %14.814غياب 

 

 -المقرر :تدريس   – 2

عببببببببببدد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع  

 أنماط المالبس المختلفة. 

دراسببة ألنببواع  -

 النماذج المختلفة

 

16 
1  ,2 ,3  ,

4 

 أنواع الخامات المستخدمة لتنفيذ المالبس. 

تطبيااق نمااا    -

 لألكوال واألكمام 

16 
5    ,6  ,7   ,

8 

 خصائص األنماط المتنوعة للمالبس. 

تطبيااق نمااا    -

 للبلوزة الحريمى

16 
9    ,10   ,

11  ,12  

 14,  13 16 أنواع  النما  . 



 
 
 
 
 
 

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الصيفى-

 رسم باترون الجاكيت الحريمى الشتوى -

,15  ,16   

 أساليب تنفيذ المالبس.

تنفيااذ الجاكياات  -

 الحريمى

16 
17    ,18 ,

19 ,20  

 الموضة الملبسية.

تاااااابف تنفياااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 
21  ,22 

,23  ,24 

 التطورات الحديثة فى مجال تنفيذ المالبس.

تاااااابف تنفياااااذ  -

 الجاكيت الحريمى

16 

25   ,

27,26 ,

28  

% لمببا تببم تدريسببت مببن المحتببوي  -

 األساسي للمقرر

100% 

مبببدي التبببزام القبببائمين بالتبببدريس  -

 بمحتوي المقرر 

>85 

مدي تيطيببة االمتحببان لموضببوعات   -

 المقرر

<60       60-84                        >85 

 محاضرات نظرية           تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 فصليةدراسة حالة          أنشطة 

 األعمال الفصلية )تذكر( :          

 بحث علمي   –مشروع   -معارض فنية ألعمال الطالب -

 نظري                    شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  ✔متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 حديثة بمكتبة الكلية . عدم توافر مراجع -1 -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

 %           -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير مراجع حديثة بمكتبة الكلية . -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير أماكن للتدريس   -8

)إن مالحظات المرا عين الخار يين    -7

 وجدت (

 ال ينطبق

مقترحااات التطااوير ما تم تنفيذ  ماان    -8

 في العام السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -4

 عدم توافر أماكن للتدريس   -4)مببا ما لم يتم تنفيااذ  ماان مقترحااات    -9

✔

√ 

✔

 √  
✔

 √

✔ 

✔

√ ✔

√

   
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع 
ار 

ض 
 
فن

ية  
ل 
ع 
ما
ل 
ال
ط
ل 
ب 
-  

 

✔

√ 
√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 
 
 
 
 

 هي و األسباب (

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجااااااااااااااا ت 

 التطوير  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير

تحسين 

إمكانيات  

 التدريس 

   

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

 شراء الكتب بالقسم 

اتاحة الفرصة للطالب  

للدخول علي شبكة االنترنت  

 بالكلية  

القسم العلمي ووكالة الكلية   قبل تدريس المقرر

لشيون التعليم والطالب وادارة 

 المشتريات  

توفير أماكن لتدريس الجزء   تحسين المرافق 

 النظري 

ادارة المشتريات ووكالة شيون  في الخطة المستقبلية للكلية 

 التعليم والطالب س

تجهيز قاعات لتدريس  

 اال ار التطبيقي  

 وكالة شيون الطالب  في الخطة المستقبلية للكلية

 اسم منسق المادة : أ / د : حنان حسني يشار   

 م  2020التوقيع :                                            التاريخ :   /     /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م 2017 – 2016ترميم األزياء المتقجم لمعام الجامعي تقخيخ مقخر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهج :التخبية النوعية

 قدم: االقتراد المندلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 ترميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي التخرص 2
 أولي دبمهم  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 تذكيل مجمس القدم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متهفر        متهفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخررة : –ب 
 -اإلحرائيات : – 1
 7 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111          7    ناجح  

الندببببببببة الملهيبببببببة % لمنببببببباجحين  بقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 

 % 1راسب الئحة 
 



 

 

 

 -تجريذ المقخر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  المهضهع   تم تدريدها المهضهعات التي -

 الداعات 
 األسبهع 

   النظخي : أوال :االطار
 مفهوم الترميم  -1
 األول 2 

مفهوم ترمميم األزيماء    -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لترميم األزياء 

 
6 

الخابمممممممممممممم  
والخمممامذ 

 والدادس
مرمممممممممممادر الترمممممممممممميم  -3

 المختمفة .
 8 

والدممممممماب  
والثممممممممام  
والتاسممممممم  

 والعاشخ
 عناصخ ترميم األزياء . -4
 

8 

العذممممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
 .أسذ ترميم األزياء -5
 8 

الخابممممممممممم   
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 



 

 

عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 
عذممممممممممممممخ 
والدممممممماب  

 عذخ 
تطمممور ترمممميم األزيممماء  -6

 في العرور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  

 عذخ 
أنممممممماب الم بممممممذ فممممممي -7

العرور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العذمممخون 
والحممممممادي 
والعذخون 
والثممممممممماني 
 والعذخون 

أنمممممماب الم بمممممذ فمممممي  -8
القممممممخن العذممممممخي  والواحممممممج 

 وعذخي  .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعذمممخي  
والخابممممممممممم  

 والعذخي 
 ثانيا االطار التطبيقي :

   

تحميمممس أسمممذ وعناصمممخ -1
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممممذ النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنداء والخجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والخابممممممممممم  
 والخامذ 

تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -2
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممذ بعممج الظهممخ الخاصممة 

8 
الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  



 

 

 والتاس   بالنداء والخجال
تحجيممج مرممادر ترممميم  -3

بعممم  الم بممممذ التممممي يممممتم 
 عخضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -3 

الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممذ الدممممهخة  الخاصممممة 

 6 بالنداء والخجال

الخابمممممممممممممم  
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 
عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 

 عذخ 
مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -4

العممممممخب مرممممممممي األزيمممممماء 
 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته

 8 وترميماتهم 

الدمممممممممماب  
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  
عذممممممممممممممخ 
 والعذخون 

مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -5
مرممممممي األزيمممماء األجانمممم  

 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته
 8 وترميماتهم 

العذمممخون 
والواحمممممممممج 
وعذمممخون 
والثممممممممماني 
وعذمممخون 
والخابممممممممممم  
 وعذخون 

 %111% لمبببا تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببهي  -

 المقرر 
>85 

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

 فرميةأنذطة     دراسة حالة      
        األعمال الفرمية )تذكر( :   

بحببب   –مذبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفهي                    نظري    ريقة تقهيم الطالب -
 عممي          أعمال فرمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتجريذ : -3
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المراجع العممية -
 غير متهافرة  ✔متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المدتمزمات والخامات -
عدم تهافر مراجع حديثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 كذلك عدم تهافر أماكن تدريس  -2 -

 %  ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقخر: -5
 تهفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -1 -:مقتخحات تحدي  المقخر  -6

 تهفير أماكن لمتدريس  -2
)إن م حظمممات الممممخاجعي  الخمممارجيي   -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ممما تممم تنفيممحق ممم  مقتخحممات التطممويخ  -8
 في العام الدا ق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -1

)مببا ممما لممم يممتم تنفيممحق ممم  مقتخحممات  -9
 هي و األسباب (

 أماكن لمتدريس  عدم تهافر -1

 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطويخ 

 المدئول ع  التنفيح توقيت التطويخ  توصيف التطويخ

تحدين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقدم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخهل 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القدم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لذلهن التعميم والطالب

 المذتريات 
تهفير أماكن لتدريس الجزء  تحدين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية 
ادارة المذتريات ووكالة شلهن 

 والطالب سالتعميم 
تجهيز قاعات لتدريس اال ار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية
 وكالة شلهن الطالب 

 أ / د : حنان حدني يذار   اسم مندق المادة : 
 م 2117 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م 2018 – 2017ترميم أزياء متقجم لمعام الجامعي تقخيخ مقخر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهج :التخبية النوعية

 قدم: االقتراد المندلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 ترميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي التخرص 2
 أولي دبمهم  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 تذكيل مجمس القدم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متهفر        متهفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخررة : –ب 
 -اإلحرائيات : – 1
 18 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 18 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111       18    ناجح  

الندببببببببة الملهيبببببببة % لمنببببببباجحين  بقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 

 % 1راسب الئحة 



 

 

 
 

 -تجريذ المقخر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  المهضهع   المهضهعات التي تم تدريدها -

 الداعات 
 األسبهع 

   النظخي : أوال :االطار
 مفهوم الترميم  -1
 األول 2 

مفهوم ترمميم األزيماء    -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لترميم األزياء 

 
6 

الخابمممممممممممممم  
والخمممامذ 

 والدادس
مرمممممممممممادر الترمممممممممممميم  -3

 المختمفة .
 8 

والدممممممماب  
والثممممممممام  
والتاسممممممم  

 والعاشخ
 عناصخ ترميم األزياء . -4
 

8 

العذممممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
 .ترميم األزياء أسذ -5
 8 

الخابممممممممممم   
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 



 

 

عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 
عذممممممممممممممخ 
والدممممممماب  

 عذخ 
تطمممور ترمممميم األزيممماء  -6

 في العرور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  

 عذخ 
أنممممممماب الم بممممممذ فممممممي -7

العرور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العذمممخون 
والحممممممادي 
والعذخون 
والثممممممممماني 
 والعذخون 

أنمممممماب الم بمممممذ فمممممي  -8
القممممممخن العذممممممخي  والواحممممممج 

 وعذخي  .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعذمممخي  
والخابممممممممممم  

 والعذخي 
 ثانيا االطار التطبيقي :

   

تحميمممس أسمممذ وعناصمممخ -1
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممممذ النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنداء والخجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والخابممممممممممم  
 والخامذ 

تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -2
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممذ بعممج الظهممخ الخاصممة 

8 
الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  



 

 

 والتاس   بالنداء والخجال
تحجيممج مرممادر ترممميم  -3

بعممم  الم بممممذ التممممي يممممتم 
 عخضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -3 

الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممذ الدممممهخة  الخاصممممة 

 6 بالنداء والخجال

الخابمممممممممممممم  
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 
عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 

 عذخ 
مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -4

مرممممممممي األزيمممممماء العممممممخب 
 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته

 8 وترميماتهم 

الدمممممممممماب  
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  
عذممممممممممممممخ 
 والعذخون 

مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -5
مرممممممي األزيمممماء األجانمممم  

 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته
 8 وترميماتهم 

العذمممخون 
والواحمممممممممج 
وعذمممخون 
والثممممممممماني 
وعذمممخون 
والخابممممممممممم  
 وعذخون 

 %111% لمبببا تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببهي  -

 المقرر 
>85 

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

 أنذطة فرمية    دراسة حالة      
        األعمال الفرمية )تذكر( :   

بحببب   –مذبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفهي                    نظري   تقهيم الطالب  ريقة -
 عممي          أعمال فرمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتجريذ : -3
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المراجع العممية -
 غير متهافرة  ✔متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المدتمزمات والخامات -
عدم تهافر مراجع حديثة بمكتبة -1 -  -وتنظيمية:قيود إدارية  -4

 الكمية 8
 كذلك عدم تهافر أماكن تدريس  -2 -

 % ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقخر: -5
 تهفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -3 -مقتخحات تحدي  المقخر : -6

 تهفير أماكن لمتدريس  -4
 )إنم حظمممات الممممخاجعي  الخمممارجيي   -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ممما تممم تنفيممحق ممم  مقتخحممات التطممويخ  -8
 في العام الدا ق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -2

 عدم تهافر أماكن لمتدريس  -2)مببا ممما لممم يممتم تنفيممحق ممم  مقتخحممات  -9

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

 هي و األسباب (
 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطويخ 

 المدئول ع  التنفيح التطويخ  توقيت توصيف التطويخ

تحدين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقدم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخهل 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القدم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لذلهن التعميم والطالب

 المذتريات 
تهفير أماكن لتدريس الجزء  تحدين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية 
ادارة المذتريات ووكالة شلهن 

 التعميم والطالب س
تجهيز قاعات لتدريس اال ار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية
 وكالة شلهن الطالب 

 أ / د : حنان حدني يذار   اسم مندق المادة : 
 م  2118 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م  2019 -2018ترميم أزياء متقجم لمعام الجامعي تقخيخ مقخر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 :التخبية النوعيةكمية / معهج 
 قدم: االقتراد المندلي

 -معمومات أساسية : –أ 
 ترميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي التخرص 2
 أولي دبمهم  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 مجمس القدم تذكيل النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متهفر        متهفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخررة : –ب 
 -اإلحرائيات : – 1
 35 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 33 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111        32    ناجح  

الندببببببببة الملهيبببببببة % لمنببببببباجحين  بقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 

 % 1الئحة  راسب



 

 

 
 

 -تجريذ المقخر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  المهضهع   المهضهعات التي تم تدريدها -

 الداعات 
 األسبهع 

   النظخي : أوال :االطار
 مفهوم الترميم  -1
 األول 2 

مفهوم ترمميم األزيماء    -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لترميم األزياء 

 
6 

الخابمممممممممممممم  
والخمممامذ 

 والدادس
مرمممممممممممادر الترمممممممممممميم  -3

 المختمفة .
 8 

والدممممممماب  
والثممممممممام  
والتاسممممممم  

 والعاشخ
 عناصخ ترميم األزياء . -4
 

8 

العذممممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
 .أسذ ترميم األزياء -5
 8 

الخابممممممممممم   
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 



 

 

عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 
عذممممممممممممممخ 
والدممممممماب  

 عذخ 
تطمممور ترمممميم األزيممماء  -6

 في العرور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  

 عذخ 
أنممممممماب الم بممممممذ فممممممي -7

العرور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العذمممخون 
والحممممممادي 
والعذخون 
والثممممممممماني 
 والعذخون 

أنمممممماب الم بمممممذ فمممممي  -8
القممممممخن العذممممممخي  والواحممممممج 

 وعذخي  .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعذمممخي  
والخابممممممممممم  

 والعذخي 
 ثانيا االطار التطبيقي :

   

تحميمممس أسمممذ وعناصمممخ -1
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممممذ النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنداء والخجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والخابممممممممممم  
 والخامذ 

تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -2
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممذ بعممج الظهممخ الخاصممة 

8 
الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  



 

 

 والتاس   بالنداء والخجال
تحجيممج مرممادر ترممميم  -3

بعممم  الم بممممذ التممممي يممممتم 
 عخضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -3 

الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممذ الدممممهخة  الخاصممممة 

 6 بالنداء والخجال

الخابمممممممممممممم  
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 
عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 

 عذخ 
مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -4

مرممممممممي األزيمممممماء العممممممخب 
 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته

 8 وترميماتهم 

الدمممممممممماب  
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  
عذممممممممممممممخ 
 والعذخون 

مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -5
مرممممممي األزيمممماء األجانمممم  

 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته
 8 وترميماتهم 

العذمممخون 
والواحمممممممممج 
وعذمممخون 
والثممممممممماني 
وعذمممخون 
والخابممممممممممم  
 وعذخون 

 %111تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  % لمبببا -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببهي  -

 المقرر 
>85 

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

 أنذطة فرمية    دراسة حالة      
        األعمال الفرمية )تذكر( :   

بحببب   –مذبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفهي                    نظري    ريقة تقهيم الطالب -
 عممي          أعمال فرمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتجريذ : -3
 متهافرةغير  متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المراجع العممية -
 غير متهافرة  ✔متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المدتمزمات والخامات -
عدم تهافر مراجع حديثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 عدم تهافر أماكن تدريس  -2 -

 % ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقخر: -5
 تهفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -5 -مقتخحات تحدي  المقخر : -6

 تهفير أماكن لمتدريس  -6
)إن م حظمممات الممممخاجعي  الخمممارجيي   -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ممما تممم تنفيممحق ممم  مقتخحممات التطممويخ  -8
 في العام الدا ق

 8لممكتبة شراء مراجع حديثة  -3

 عدم تهافر أماكن لمتدريس  -3)مببا ممما لممم يممتم تنفيممحق ممم  مقتخحممات  -9

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

 هي و األسباب (
 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطويخ 

 المدئول ع  التنفيح توقيت التطويخ  توصيف التطويخ

تحدين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

بداية العام  مع شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقدم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخهل 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القدم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لذلهن التعميم والطالب

 المذتريات 
تهفير أماكن لتدريس الجزء  تحدين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية 
ادارة المذتريات ووكالة شلهن 

 التعميم والطالب س
تجهيز قاعات لتدريس اال ار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية
 وكالة شلهن الطالب 

 أ / د : حنان حدني يذار   اسم مندق المادة : 
 م  2119:   /     /  التاريخ                                             التهقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (16 نموذج رقم )
 م  2020 -2019ترميم أزياء متقجم لمعام الجامعي تقخيخ مقخر 

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهج :التخبية النوعية

 قدم: االقتراد المندلي
 -معمومات أساسية : –أ 
 ترميم األزياء المتقدم   اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي التخرص 2
 أولي دبمهم  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي  2) ( نظري 2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 تذكيل مجمس القدم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ✔غير متهفر        متهفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخررة : –ب 
 -اإلحرائيات : – 1
 35 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 33 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

   1     1   راسب         111        32    ناجح  

الندببببببببة الملهيبببببببة % لمنببببببباجحين  بقبببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

 %1ضعيف  
 %ضعيف جدا   8 



 

 

 % 1راسب الئحة 
 
 

 -تجريذ المقخر : – 2
عبببببببببببببببببببببببببدد  المهضهع   التي تم تدريدهاالمهضهعات  -

 الداعات 
 األسبهع 

   النظخي : أوال :االطار
 مفهوم الترميم  -1
 األول 2 

مفهوم ترمميم األزيماء    -2
. 
 

الثمممممممممممماني  4
 والثالث

المختمفمممممممممممة  عاألنممممممممممموا -2
 لترميم األزياء 

 
6 

الخابمممممممممممممم  
والخمممامذ 

 والدادس
مرمممممممممممادر الترمممممممممممميم  -3

 المختمفة .
 8 

والدممممممماب  
والثممممممممام  
والتاسممممممم  

 والعاشخ
 عناصخ ترميم األزياء . -4
 

8 

العذممممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
 .أسذ ترميم األزياء -5
 8 

الخابممممممممممم   
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 



 

 

عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 
عذممممممممممممممخ 
والدممممممماب  

 عذخ 
تطمممور ترمممميم األزيممماء  -6

 في العرور المختمفة .
 4 

الثمممممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  

 عذخ 
أنممممممماب الم بممممممذ فممممممي -7

العرور التاريخيمة المختمفمة 
.  
 6 

 
العذمممخون 
والحممممممادي 
والعذخون 
والثممممممممماني 
 والعذخون 

أنمممممماب الم بمممممذ فمممممي  -8
القممممممخن العذممممممخي  والواحممممممج 

 وعذخي  .
 

4 

الثالممممممممممممث 
والعذمممخي  
والخابممممممممممم  

 والعذخي 
 ثانيا االطار التطبيقي :

   

تحميمممس أسمممذ وعناصمممخ -1
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممممذ النهممممممار الخاصممممممة 

 بالنداء والخجال 
10 

األول 
والثممممممممماني 
والثالمممممممممث 
والخابممممممممممم  
 والخامذ 

تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -2
الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممذ بعممج الظهممخ الخاصممة 

8 
الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  



 

 

 والتاس   بالنداء والخجال
تحجيممج مرممادر ترممميم  -3

بعممم  الم بممممذ التممممي يممممتم 
 عخضها لمط ب 

8 

العاشممممممممممخ 
والحممممممادي 
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممماني 
عذممممممممممممممخ 
والثالمممممممممث 

 عذخ
تحميممس أسممذ وعناصمممخ  -3 

الترمممميم الموجمممودة  ممم ع  
م بممممذ الدممممهخة  الخاصممممة 

 6 بالنداء والخجال

الخابمممممممممممممم  
عذممممممممممممممخ 
والخمممامذ 
عذممممممممممممممخ 
والدمممادس 

 عذخ 
مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -4

العممممممخب مرممممممممي األزيمممممماء 
 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته

 8 وترميماتهم 

الدمممممممممماب  
عذممممممممممممممخ 
والثممممممممام  
عذممممممممممممممخ 
والتاسممممممم  
عذممممممممممممممخ 
 والعذخون 

مناقذمممممة حمممممول أشمممممهخ -5
مرممممممي األزيمممماء األجانمممم  

 موتحميمممممممممممممممس اتجا ممممممممممممممماته
 8 وترميماتهم 

العذمممخون 
والواحمممممممممج 
وعذمممخون 
والثممممممممماني 
وعذمممخون 
والخابممممممممممم  
 وعذخون 

 %111% لمبببا تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  -



 

 

 لممقرر
مببببببدي التببببببزام القببببببائمين بالتببببببدريس بمحتببببببهي  -

 المقرر 
>85 

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

 فرميةأنذطة     دراسة حالة      
        األعمال الفرمية )تذكر( :   

بحببب   –مذبببروع  -معبببارن فنيبببة ألعمبببال الطبببالب -
 عممي  

 شفهي                    نظري    ريقة تقهيم الطالب -
 عممي          أعمال فرمية   

 -اإلمكانات المتاحة لمتجريذ : -3
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المراجع العممية -
 غير متهافرة  ✔متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  المدتمزمات والخامات -
عدم تهافر مراجع حديثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الكمية 8
 عدم تهافر أماكن تدريس  -2 -

 % ؟؟؟؟؟؟؟؟        -نتيجة تقويم الط ب لممقخر: -5
 تهفير مراجع حديثة بمكتبة الكمية 8 -7 -مقتخحات تحدي  المقخر : -6

 تهفير أماكن لمتدريس  -8
)إن م حظمممات الممممخاجعي  الخمممارجيي   -7

 وجدت (
 ال ينطبق

ممما تممم تنفيممحق ممم  مقتخحممات التطممويخ  -8
 في العام الدا ق

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -4

 أماكن لمتدريس  عدم تهافر -4)مببا ممما لممم يممتم تنفيممحق ممم  مقتخحممات  -9

✔

√ 

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

 هي و األسباب (
 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10

مجممممممممممممممممممممممماالت 
 التطويخ 

 المدئول ع  التنفيح توقيت التطويخ  توصيف التطويخ

تحدين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا ولجنة 
 شراء الكتب بالقدم

اتاحة الفرصة لمطالب لمدخهل 
 عمي شبكة االنترنت بالكمية  

القدم العممي ووكالة الكمية  قبل تدريس المقرر
وادارة  لذلهن التعميم والطالب

 المذتريات 
تهفير أماكن لتدريس الجزء  تحدين المرافق 

 النظري 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية 
ادارة المذتريات ووكالة شلهن 

 الب سالتعميم والط
تجهيز قاعات لتدريس اال ار 

 التطبيقي 
في الخطة 

 المدتقبمية لمكمية
 وكالة شلهن الطالب 

 أ / د : حنان حدني يذار   اسم مندق المادة : 
 م 2121/:   /     التهقيع :                                            التاريخ 

 

 
 



 
 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

 انزؼهى انزارٗ نهطالةيب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز فٙ انؼبو  -8



 
 انسبثق

)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

 

رئٛس يجهس انقسى:       د/شًٛبء ػطب اسى يُسق انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثزاْٛى دمحمػهٗ      يذٚز انجزَبيج: 

 أ.د:سؼٛذ يُبع                         

 2017زٕقٛغ :                                             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

 

 د/شًٛبء ػطب اسى يُسق انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثزاْٛى دمحمػهٗ      يذٚز انجزَبيج: 

 رئٛس يجهس انقسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                               

 2018رٚخ :    /    /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

 

 شًٛبء ػطب د/ اسى يُسك انًبدح : أ.و.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ      يذٚش انجشَبيح: 

 سئٛس يدهس انمسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                                

 2019انزبسٚخ :    /    /                           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

 تانٌه دبلومة الفرقة /  3

( 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  

عضو هٌئة تدرٌس لتدرٌس التطبٌقى  -  

-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  -

 الحاصلٌن علٌها

%جٌد جدا                       06.20%            80.62ممتا ز 

         

% مقبول42.61%  جٌد                    2.08         



 
-تدرٌس المقرر : – 2  

الموضوعات التً تم تدرٌسها -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوجبات وحساب الطرق المختلفة المستخدمة لتخطٌط  -4

  .االحتٌاجات من الطاقة بالطرق المختلفة 

استخدام الطرق الجدٌده لحساب الطاقهالتطبٌقى :  

دراسة تأثٌر الغذاء على العقل . -8  

تخطٌط برامج غذائٌة غنٌه بالعناصر الغذائٌة المفٌدة التطبٌقى :

 للعقل

حدٌد الحاالت المختلفة التى تحتاج الى برامج غذائٌة متنوعة وت -2

 العقبات التى ٌمكن مواجهتها.

تخطٌط برامج غذائٌة لبعض الحاالت الخاصة مثال التطبٌقى :

السمنة( . –)النحافه   

استخدام البدائل الغذائٌة الصحٌة . -1  

تحدٌد واستخدام البدائل الغذائٌةالصحٌة لعمل برامج التطبٌقى : 

 الغذائٌة مع توضٌح اهمٌتها

االدوات المتواجدة بالبٌئة لتخطٌط الوجبات مع الحفاظ استخدام  -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-الكسدةا -..) 

صور الحدٌد ووظائفه وامتصاصه واالغذٌة الغنٌه به . -2  

تخطٌط برامج غذائٌة غنٌة بعنصر الحدٌد بنوعٌه مع التطبٌقى :

 توضٌح كٌفٌة امتصاصه واالستفاده بأكبر قدر منه

استخدام برامج تحلٌل االطعمة عبر النت . -8  

ستخدام البرامج الغذائٌة الدخول على النت والتعرف على االتطبٌقى :

 المتاحه بسهوله

دراسات بحثٌة للتخطٌط الغذائى لبعض المؤسسات المختلفة  -46

 على دول العالم

استخدام بعض المعلومات المتاحه لدى الطالب التطبٌقى :

واستخدامها فى عمل برامج غذائٌة مختلفة ومناقشتها والوقوف على 

 نقاط القوة والضعف 



 
الغذائٌة وتناسبها مع المعلومات المتاحة .البرامج  -44  

عمل دراسات البحثٌة لبعض المؤسسات المختلفه مع  التطبٌقى:

 مقارنه بعض الدول العربٌة بالدول االجنبٌة

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

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

> )√(25  

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -   ) ( <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 √   

طرٌقة تقوٌم الطالب -  

 

نظري                 )√(   

عملً)√( أعمال فصلٌة         )√(   

 

 

 

 

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

المراجع العلمٌة -  

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

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



 
التطوٌر فً العام السابقما تم تنفٌذه من مقترحات  -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  

-خطة التطوٌر للمقرر للعام القادم : -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 

 

وجود معمل مزود 

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  
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