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 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   صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ

ٔيزؼذدح انًدبالد فٗ 

 انزخصص 

 اداسح انكهٛخ فصم دساسٗ

 

 سئٛس يدهس انمسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                               د/ حُبٌ انًصشٖ.د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ      يذٚش انجشَبيح: اسى يُسك انًبدح : أ

 2018/ 6/     24انزبسٚخ :                                               انزٕلٛغ :



 (16ًَٕرج سلى )

 رمشٚش يمشس دساسٙ

 خبيؼخ  : انًُٕفٛخ  

 كهٛخ    : انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لسى    : االلزصبد انًُضنٗ

 -معلومات أساسية : –أ 

 رخطٛظ ٔاػذاد ٔخجبد اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ/ 1

 رغزٚخ ٔػهٕو االطؼًخ انزخصص/ 2

 ربَّٛ دثهٕيخ انفشلخ /  3

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

 ندُخ ثالثٛخ      انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزحبَبد 5

 غٛش يزٕفش)√( )    ( يزٕفش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر انًبدح نزذسٚس انُظشٖ  - ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚس نزذسٚس انزطجٛمٗ  -

 -يؼهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٛبد : – 1

 طالة 7 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

 طالة 5 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 (       5َبخح ػذد   : ) َزٛدخ االيزحبٌ  -

 (     2غٛبة ػذد : ) 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 ( خٛذ خذا-%( يًزبص   )100) 

 ( يمجٕل-(  خٛذ      )-)       

 -رذسٚس انًمشس : – 2

انطشق انًخزهفخ انًسزخذيخ نزخطٛظ انٕخجبد ٔحسبة  -1 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 االحزٛبخبد يٍ انطبلخ ثبنطشق انًخزهفخ . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزطجٛمٗ :اسزخذاو انطشق اندذٚذِ نحسبة انطبلّ

 دساسخ رأثٛش انغزاء ػهٗ انؼمم . -2

انزطجٛمٗ :رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُّٛ ثبنؼُبصش انغزائٛخ انًفٛذح 

 نهؼمم

زٗ رحزبج انٗ ثشايح غزائٛخ يزُٕػخ انحبالد انًخزهفخ ان -3

 ٔرحذٚذ انؼمجبد انزٗ ًٚكٍ يٕاخٓزٓب.

انزطجٛمٗ :رخطٛظ ثشايح غزائٛخ نجؼض انحبالد انخبصخ يثبل 

 انسًُخ( . –)انُحبفّ 

 اسزخذاو انجذائم انغزائٛخ انصحٛخ . -4

انزطجٛمٗ : رحذٚذ ٔاسزخذاو انجذائم انغزائٛخانصحٛخ نؼًم ثشايح 

 رٕضٛح اًْٛزٓبانغزائٛخ يغ 

اسزخذاو االدٔاد انًزٕاخذح ثبنجٛئخ نزخطٛظ انٕخجبد يغ  -5

 انحفبظ ػهٗ انجٛئخ انًحٛطخ 

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

 انزغزٚخ 

انزطجٛمٗ :االطالع ػهٗ انحذٚث فٗ ػهى انذساسخ ثطشق يخزهفخ 

 نهًؼشفخ 

يضبداد -انؼُبصش)االنٛبف انٕخجبد انغزائٛخ انغُٛخ ثجؼض -7

 (..-انكبنسٕٛو-االكسذح

 صٕس انحذٚذ ٔٔظبئفّ ٔايزصبصّ ٔاالغزٚخ انغُّٛ ثّ . -8

انزطجٛمٗ :رخطٛظ ثشايح غزائٛخ غُٛخ ثؼُصش انحذٚذ ثُٕػّٛ يغ 

 رٕضٛح كٛفٛخ ايزصبصّ ٔاالسزفبدِ ثأكجش لذس يُّ

 اسزخذاو ثشايح رحهٛم االطؼًخ ػجش انُذ . -9

:انذخٕل ػهٗ انُذ ٔانزؼشف ػهٗ اسزخذاو انجشايح انزطجٛمٗ 

 انغزائٛخ انًزبحّ ثسٕٓنّ

دساسبد ثحثٛخ نهزخطٛظ انغزائٗ نجؼض انًؤسسبد  -10

 انًخزهفخ ػهٗ دٔل انؼبنى

انزطجٛمٗ :اسزخذاو ثؼض انًؼهٕيبد انًزبحّ نذٖ انطبنت 

ٔاسزخذايٓب فٗ ػًم ثشايح غزائٛخ يخزهفخ ٔيُبلشزٓب ٔانٕلٕف 

 انمٕح ٔانضؼف ػهٗ َمبط 



 انجشايح انغزائٛخ ٔرُبسجٓب يغ انًؼهٕيبد انًزبحخ . -11

انزطجٛمٗ: ػًم دساسبد انجحثٛخ نجؼض انًؤسسبد انًخزهفّ يغ 

 يمبسَّ ثؼض انذٔل انؼشثٛخ ثبنذٔل االخُجٛخ

 % رى رذسٚس98ّ % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًمشس -

 84-60) (                     60> ) (  يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕ٘ انًمشس  -

> )√(85 

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

> )√(85 

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

 أَشطخ فصهٛخ)√(              دساسخ حبنخ )√( 

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( : 

 يُبلشبد √ 

 دساسخ ثحثٛخ √ 

 يسبئم  -أسئهخ √ 

 طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 

 َظش٘                 )√( 

 ػًهٙ)√( أػًبل فصهٛخ         )√( 

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

 يزٕافشح

 انًشاخغ انؼهًٛخ -

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

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

                                            -لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

                                           -َزٛدخ رمٕٚى انطالة نهًمشس: -5

 رذسٚس خضء يٍ انًُٓح ثبنهغخ االخُجٛخ  - -يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس : -6

 صٚبدح انًشاخغ ثبنًكزجخ  -



 انزؼهى انزارٗ نهطالة -

ٔخٕد يؼًم يضٔد ثأخٓضح انحبسٕة ٔثشايح رحهٛم نالغزٚخ  -

 ٔشجكخ نهُذ

  يالحظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثك

 انزؼهى انزارٗ نهطالة

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب ْٙ ٔ  -9

 األسجبة (

 غٛش يذسن ثبالئحّ  –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 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

كثشح االطالع ثٕسبئم  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

رٕفٛش يشاخغ حذٚثخ   انًشاخغ ثبنًكزجخصٚبدح 

ٔيزؼذدح انًدبالد فٗ 

 انزخصص 

 اداسح انكهٛخ فصم دساسٗ

 

 د/ يُٗ اثشاْٛى دمحمػهٗ      يذٚش انجشَبيح: د/ حُبٌ انًصش٘       سئٛس يدهس انمسى: أ.د:سؼٛذ يُبع                         اسى يُسك انًبدح : أ.

 2019/ 10/     9انزبسٚخ :                                               انزٕلٛغ :

 

 

 



(66نموذج رقم )  

 تقرٌر مقرر دراسً

: المنوفٌة    جامعة  

: التربٌة النوعٌة    كلٌة  

: االقتصاد المنزلى   قسم   

-معلومات أساسٌة : –أ   

 تخطٌط واعداد وجبات اسم المقرر ورمزه الكودى/ 6

 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 : – 6  

عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -  26 

عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -  23 

نتٌجة االمتحان  -          (82)ناجح عدد 

(     2غٌاب عدد : )   

% للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  النسبة المئوٌة -

 الحاصلٌن علٌها

د جدا                      جٌ% 06.20%            80.62ز ممتا 

         

مقبول% 42.61                جٌد      2.08%         

-تدرٌس المقرر : – 2  

الموضوعات التً تم تدرٌسها - الطرق المختلفة المستخدمة لتخطٌط الوجبات وحساب  -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

تى تحتاج الى برامج غذائٌة متنوعة وتحدٌد الحاالت المختلفة ال -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 : 

توضٌح اهمٌتهاالغذائٌة مع   

استخدام االدوات المتواجدة بالبٌئة لتخطٌط الوجبات مع الحفاظ  -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 -العناصر)االلٌاف الوجبات الغذائٌة الغنٌة ببعض -7

الكالسٌوم-االكسدة -..) 

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  

ول على النت والتعرف على استخدام البرامج الغذائٌة الدخالتطبٌقى :

 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 

والضعف  نقاط القوة  

البرامج الغذائٌة وتناسبها مع المعلومات المتاحة . -44  

عمل دراسات البحثٌة لبعض المؤسسات المختلفه مع  التطبٌقى:



 مقارنه بعض الدول العربٌة بالدول االجنبٌة

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

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

> )√(25  

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -   ) ( <06                      ) (06-21  

> )√(25  

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

برنامج وٌبكس -واتس أب-اقشات أون الٌنمحاضرات ومن)√(   

أنشطة فصلٌة)√(   

 األعمال الفصلٌة )تذكر( : 

مناقشات √   

مسائل  -أسئلة √   

طرٌقة تقوٌم الطالب -  

 

نظري                 )√(   

عملً)√( أعمال فصلٌة         )√(   

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

المراجع العلمٌة -  

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

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

                                            -قٌود إدارٌة وتنظٌمٌة: -4

-نتٌجة تقوٌم الطالب للمقرر: -5                                            

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

  الحصول على المعلومات من على شبكة االنترنت.

وجود معمل مزود بأجهزة الحاسوب وبرامج تحلٌل لالغذٌة  -

 وشبكة للنت

)إن وجدت (مالحظات المراجعٌن الخارجٌٌن  -7   



ما تم تنفٌذه من مقترحات التطوٌر فً العام السابق -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 : -61  

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

كثرة االطالع بوسائل  تدعٌم التعلم الذاتى 

مختلفة وتوفٌر الكلٌة لهذه 

 الوسائل

السنة الدراسٌةبداٌة  -ادارة الكلٌة–المكتبه  

  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 

دراسىالفصل أول ال القسم العلمى-ادارة الكلٌة   

 

رئٌس مجلس القسم: أ.د:سعٌد مناع                  د/ حنان المصرىمدٌر البرنامج:  اسم منسق المادة : أ.د/ منى ابراهٌم دمحمعلى     

              

 2121/  62/    6التوقٌع :                                             التارٌخ :  



 

 

 

 (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 

 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 2118 /  1/   28التهقيع :                                            التاريخ :   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 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)  الهحدات / الداعات المعتمدةعدد  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 

 بالنداء والخجال

8 

الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  

 والتاس  
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 

% لمبببا تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  -
 لممقرر

111% 

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
)إن م حظمممات الممممخاجعي  الخمممارجيي   -7

 وجدت (
 ينطبق ال

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

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -2

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

 عدم تهافر أماكن لمتدريس  -2

 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10
مجممممممممممممممممممممممماالت 

 التطويخ 
 ع  التنفيحالمدئول  توقيت التطويخ  توصيف التطويخ

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

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 /  6/   24التهقيع :                                            التاريخ :   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 النوعيةكمية / معهج :التخبية 
 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 

 بالنداء والخجال

8 

الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  

 والتاس  
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 

تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  % لمبببا -
 لممقرر

111% 

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

 8شراء مراجع حديثة لممكتبة  -3

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

 عدم تهافر أماكن لمتدريس  -3

 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10
مجممممممممممممممممممممممماالت 

 التطويخ 
 المدئول ع  التنفيح توقيت التطويخ  توصيف التطويخ

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

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/    11/    9:  التاريخ                                             التهقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهج :التخبية النوعية

 قدم: االقتراد المندلي
 -أساسية :معمومات  –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 

 بالنداء والخجال

8 

الدممممممادس 
والدممممممماب  
والثممممممممام  

 والتاس  
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 

% لمبببا تبببم تدريدبببت مبببن المحتبببهي األساسبببي  -
 لممقرر

111% 

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

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

 أماكن لمتدريس  عدم تهافر -4

 -خطة التطويخ لممقخر لمعام القادم : -10
مجممممممممممممممممممممممماالت 

 التطويخ 
 المدئول ع  التنفيح توقيت التطويخ  توصيف التطويخ

✔

 

✔

✔

√ ✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 

 

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/  12/    6:  التهقيع :                                            التاريخ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 (61نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

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

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

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

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

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

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 8 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 7 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

   0     0ساعة            100             7َاجح      

انُغببثح انًيىيببح % نهُبباجحيٍ  ثقببا  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 % 71,43%    جيذ جذا   28,57يًراص      

 % 0%       يقثىل     0جيذ        

 %0ضؼيف  

 ضؼيف جذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 % 14.3غياب 

 

 -:رذسيس الوقشس  – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   الوىضىػبد الزي رن رذسيسهب -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعح ألَىاع  -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3 

 ,4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7 

 ,8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الصيفً-
06 

03 ,04 

,05  ,06   



 
 
 
 
 
 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيز الجبكيذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 الوىضخ الولجسيخ.

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 
60 ,66 

,63  ,64 

 الزطىساد الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًببببا ذببببى ذذسيغبببب  يببببٍ انًحرببببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحربىي  -

 انًقشس 

>85 

يبببذي ذةطيبببح االيرحببباٌ نًىضبببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

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

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %        -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

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

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -2

هالحظاابد الوااشا ؼيي الخاابس ييي  -7

 )إٌ وجذخ (

 ال يُطثق

هاااااب رااااان رٌفيااااازٍ هاااااي هقزشحااااابد  -8

 الزطىيش في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -1

)يبا هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحابد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -1

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

هجاااااااااااااااااااب د 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

✔

√ 

✔

√  
✔

√

✔ 

✔

√ 
✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع
ا
ر 

ض
 
ف
ن

ية 
أل
ع
ما
ل 
ا
ل

ط

 

✔

√ 
√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 
 
 
 
 

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

ششاء يشاجغ حذيثح 

 نهًكرثح 

وكانح انذساعاخ انؼهيا ونجُح  يغ تذايح انؼاو انذساعي

 ششاء انكرة تانقغى

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح 

 االَرشَد تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ  ذحغيٍ انًشافق 

 انجضء انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 وانطالب طانرؼهيى 

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و  2018/  1/ 28انرىقيغ :                                            انراسيخ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 (61نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 م 6108 – 6107رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  للؼبم الجبهؼي 

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

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

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

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

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 15 انطالب انًهرحقيٍ تانًقشسػذد  -

 14 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

   0     0ساعة            100       14َاجح      

انُغببثح انًيىيببح % نهُبباجحيٍ  ثقببا  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 % 50%    جيذ جذا      50يًراص      

 % 0%       يقثىل    0جيذ       

 %0ضؼيف  

 ضؼيف جذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 % 7.14غياب 

 -رذسيس الوقشس : – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   انًىضىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعح ألَىاع  -

 انًخرهفحانًُارج 

 

06 
0  ,6 ,3  ,

4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7  ,

8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجيق ًوابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الصيفً-

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

06 
03 ,04 

,05  ,06   



 
 
 
 
 
 

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيز الجبكيذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 الوىضخ الولجسيخ.

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 
60 ,66 

,63  ,64 

 الزطىساد الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.

رااااابثغ رٌفياااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًببببا ذببببى ذذسيغبببب  يببببٍ انًحرببببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يذي انرضاو انقائًيٍ تانرذسيظ تًحرىي  -

 انًقشس 

>85 

يبببذي ذةطيبببح االيرحببباٌ نًىضبببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 َظشيح           ذذسية ػًهييحاضشاخ  أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج يرىافشج      يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

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

 كزنك ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %          -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

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

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -4

هالحظاابد الوااشا ؼيي الخاابس ييي  -7

 )إٌ وجذخ (

 ال يُطثق

هااااب راااان رٌفياااازٍ هااااي هقزشحاااابد  -8

 السبثقالزطىيش في الؼبم 

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -2

)يبا هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -2

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

✔

√ 

✔

√  
✔

√

✔ 

✔

√ 
✔

√

✔
✔

✔

✔

✔ 

✔

م
ع
ا
ر 

ض
 
ف
ن

ية 
أل
ع
ما
ل 
ا
ل

ط
ال

 

✔

√ 
√
✔ 

✔

√
✔ 



 
 
 
 
 
 

هجاااااااااااااااااااب د 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

ششاء يشاجغ حذيثح 

 نهًكرثح 

وكانح انذساعاخ انؼهيا ونجُح  يغ تذايح انؼاو انذساعي

 ششاء انكرة تانقغى

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح 

 االَرشَد تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ  ذحغيٍ انًشافق 

 انجضء انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و 2018/  6/    24 :  انراسيخ                                            انرىقيغ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 (61نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 م  6109 -6108رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  للؼبم الجبهؼي 

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

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

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

 ✔غيش يرىفش      يرىفش      ناليرحاٌَظاو انًشاجؼح انخاسجيح  6
 2 ػذد انقائًيٍ تانرذسيظ 7

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 35 ػذد انطالب انًهرحقيٍ تانًقشس -

 33 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 ػذد       %               ػذد       %                    َريجح االيرحاٌ  -

   15, 15     5ساعة            84,85     28َاجح    

انُغبببثح انًيىيبببح % نهُببباجحيٍ  ثقبببا  -

 نهرقذيشاخ انحاصهيٍ ػهيها

 %  33,33%    جيذ جذا    3,03يًراص      

 % 18,18%       يقثىل     30,3جيذ        

 %15,15ضؼيف  

 ضؼيف جذا   . %

 % 0ساعة الئحح 

 6,06غياب 

 

 -الوقشس :رذسيس  – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   انًىضىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

دساعبببح ألَبببىاع  -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3  ,

4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7  ,

8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 أًىاع  الٌوبر . 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الصيفً-
06 

03 ,04 

,05  ,06   



 
 
 
 
 
 

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيااز الجبكيااذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 الوىضخ الولجسيخ.

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 
60 ,66 

,63  ,64 

 الزطىساد الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًبببا ذبببى ذذسيغببب  يبببٍ انًحربببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يبببببذي انربببببضاو انقبببببائًيٍ تانربببببذسيظ  -

 تًحرىي انًقشس 

>85 

يببذي ذةطيببح االيرحبباٌ نًىضببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

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

 ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %           -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

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

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -6

)إٌ هالحظبد الوشا ؼيي الخبس ييي  -7

 وجذخ (

 ال يُطثق

هب رن رٌفيازٍ هاي هقزشحابد الزطاىيش  -8

 في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -3

)يببا هااب لاان ياازن رٌفياازٍ هااي هقزشحاابد  -9

 هي و األعثاب (

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -3

✔
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✔
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✔
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✔
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✔
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 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

هجاااااااااااااااااااااب د 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

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

 ششاء انكرة تانقغى

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد 

 تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ انجضء  ذحغيٍ انًشافق 

 انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 الب طانرؼهيى وانط

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و  2019/   10/      9انرىقيغ :                                            انراسيخ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 (61نموذج رقم ) 
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

  م6161-6109رقشيش دساسبد هزقذهخ في الوالثس  للؼبم الجبهؼي 

 -هؼلىهبد أسبسيخ : –أ 

 دساسبد هزقذهخ في الوالثس   اعى انًقشس 1

 اقرصاد يُضني انرخصص 2

 أوني دتهىو  انفشقح / انًغرىي 3

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

 ذشكيم يجهظ انقغى انُظاو انًرثغ الخرياس نجُح االيرحاَاخ 5

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

 -هؼلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 0

 27 انطالب انًهرحقيٍ تانًقشسػذد  -

 23 ػذد انطالب انزيٍ أدوا االيرحاٌ  -

 %                  %               ػذد          ػذد              َريجح االيرحاٌ  -

   14.81     4ساعة            85,185   23َاجح    

انُغبببثح انًيىيبببح % نهُببباجحيٍ  ثقبببا  -

 ػهيهانهرقذيشاخ انحاصهيٍ 

 %74.074%    جيذ جذا    33.333يًراص      

 % 7.4078%       يقثىل     7.407جيذ        

 %0ضؼيف  

 %0ضؼيف جذا   

 % 0ساعة الئحح 

 %14.814غياب 

 

 -رذسيس الوقشس : – 6

ػببببببببببببببببذد  انًىضىع   انًىضىػاخ انري ذى ذذسيغها -
 انغاػاخ 

 األعثىع 

 أًوبط الوالثس الوخزلفخ. 

ألَبببىاع  دساعبببح -

 انًُارج انًخرهفح

 

06 
0  ,6 ,3  ,

4 

 أًىاع الخبهبد الوسزخذهخ لزٌفيز الوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 لألكىال واألكوبم 

06 
5  ,6 ,7  ,

8 

 خصبئص األًوبط الوزٌىػخ للوالثس. 

رطجياااق ًوااابر   -

 للجلىصح الحشيوً

06 
9  ,01  ,

00  ,06  

 04, 03 06 أًىاع  الٌوبر . 



 
 
 
 
 
 

 الحشيوً الصيفًسسن ثبرشوى الجبكيذ -

 سسن ثبرشوى الجبكيذ الحشيوً الشزىي -

,05  ,06   

 أسبليت رٌفيز الوالثس.

رٌفيااز الجبكيااذ  -

 الحشيوً

06 
07  ,08 ,

09 ,61  

 الوىضخ الولجسيخ.

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 
60 ,66 

,63  ,64 

 الزطىساد الحذيثخ فً هجبل رٌفيز الوالثس.

رااااااابثغ رٌفياااااااز  -

 الجبكيذ الحشيوً

06 

65  ,

67,66 ,

68  

% نًبببا ذبببى ذذسيغببب  يبببٍ انًحربببىي  -

 األعاعي نهًقشس

100% 

يبببببذي انربببببضاو انقبببببائًيٍ تانربببببذسيظ  -

 تًحرىي انًقشس 

>85 

يببذي ذةطيببح االيرحبباٌ نًىضببىػاخ  -

 انًقشس

<60       60-84                        >85 

 يحاضشاخ َظشيح           ذذسية ػًهي أعانية انرؼهيى وانرؼهى -

 دساعح حانح          أَشطح فصهيح

 األػًال انفصهيح )ذزكش( :          

 تحث ػهًي   –يششوع  -يؼاسض فُيح ألػًال انطالب -

 َظشي                    شفىي   شيقح ذقىيى انطالب -

 أػًال فصهيح             ػًهي

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج يرىافشج      يرىافشج  انًشاجغ انؼهًيح -

 غيش يرىافشج  ✔يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    انىعائم انًؼيُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غيش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

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

 ػذو ذىافش أياكٍ ذذسيظ  -2 -

 %           -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

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

 ذىفيش أياكٍ نهرذسيظ  -8

)إٌ هالحظبد الوشا ؼيي الخبس ييي  -7

 وجذخ (

 ال يُطثق

هب رن رٌفيازٍ هاي هقزشحابد الزطاىيش  -8

 في الؼبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذيثح نهًكرثح . -4

 ػذو ذىافش أياكٍ نهرذسيظ  -4)يببا هااب لاان ياازن رٌفياازٍ هااي هقزشحاابد  -9

✔

√ 

✔
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✔
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 هي و األعثاب (

 -خطخ الزطىيش للوقشس للؼبم القبدم : -01

هجاااااااااااااااااااااب د 

 الزطىيش 

 الوسئىل ػي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

ذحغيٍ 

إيكاَياخ 

 انرذسيظ 

   

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

 ششاء انكرة تانقغى

اذاحح انفشصح نهطالب 

نهذخىل ػهي شثكح االَرشَد 

 تانكهيح  

انقغى انؼهًي ووكانح انكهيح  قثم ذذسيظ انًقشس

نشيىٌ انرؼهيى وانطالب واداسج 

 انًشرشياخ 

ذىفيش أياكٍ نرذسيظ انجضء  ذحغيٍ انًشافق 

 انُظشي 

اداسج انًشرشياخ ووكانح شيىٌ  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح 

 انرؼهيى وانطالب ط

ذجهيض قاػاخ نرذسيظ 

 اال اس انرطثيقي 

 وكانح شيىٌ انطالب  في انخطح انًغرقثهيح نهكهيح

 اعى يُغق انًادج : أ / د : حُاٌ حغُي يشاس   

 و  2020/    12/     6انراسيخ :                                             انرىقيغ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

(61نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 6162-6161 تقرير مقرر دراسي
 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 ثبٍَخ دثهوو  انفشقخ / انًسزٕي 3

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

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 5  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 4 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %          ػذد   %         100ػذد   َزٍجخ االيزحبٌ  -

 َبجح               ساست                 

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     1يًزبص                   2       

 جٍذ                         يقجول   1       

 -رذسٌس انًقشس : – 2

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

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 انزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد انُسٍج

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

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

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

 رذسٌت ػًهً√ يحبضشاد َظشٌخ      √        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

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

 شفوي         َظشي                 √         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ                     

 

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-



 
 

 

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

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

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

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1 

2- 

 

نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )يب ًْ ٔ األسجبة  يب -9

) 

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

 انزذسٌس.

2- 

3- 

 -خطخ انزطوٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئول ػٍ انزُفٍز روقٍذ انزطوٌش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

   

ششاء يشاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  يغ ثذاٌخ انؼبو انذساسً

 ششاء انكزت ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة عهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يٕاقع انُذ  

نهزعشف عهى كم يب ْٕ 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  يغ ثذاٌخ رذسٌس انًقشس

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح عذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

  2018/  1/   28انزٕقٍع :                               انزبسٌخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

(61ج رقم ) نمو   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

 

 2018-2017 رقشٌش يقشس دساسً

 االقزصبد انًُضنً قسى:

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 ثبٍَخ دثهوو  انفشقخ / انًسزٕي 3

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

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌَظبو  6

 اسزبر واحذ نهًبدح  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 5  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 5 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 ػذد   %                   %100ػذد   َزٍجخ االيزحبٌ  -

 َبجح               ساست                 

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     1يًزبص                   4       

 جٍذ                         يقجول          

 -رذسٌس انًقشس : – 2

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

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 انزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد انُسٍج

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.انزقٍُبد -5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

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

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

 رذسٌت ػًهً√ يحبضشاد َظشٌخ      √        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

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

 َظشي                  شفوي√         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ               



 
 

 

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح  √   انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -رقٌٕى انطالة نهًقشس: َزٍجخ -5

   -يقزشحبد رحسٍٍ انًقشس : -6

 روفٍش أحذس األدواد وانخبيبد واالالد انحذٌثخ انالصيخ نهًقشس.-1

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

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  يب رى رُفٍزِ يٍ -8

 انسبثق

1 

2-. 

 

يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )يب ًْ ٔ األسجبة  -9

) 

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

 انزذسٌس

2- 

3- 

 -خطخ انزطوٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئول ػٍ انزُفٍز رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

   

ششاء يشاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  يع ثذاٌخ انعبو انذساسً

 ششاء انكزت ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة عهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يٕاقع انُذ  

نهزعشف عهى كم يب ْٕ 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  يع ثذاٌخ رذسٌس انًقشس

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح عذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 2018/  6/   24انزٕقٍع :                               انزبسٌخ :   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(61نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
 قسم: االقتصاد المنزلي

 

 و 2119-2018 رقشٌش يقشس دساسً

 االقزصبد انًُضنً قسى:

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 ثبٍَخ دثهوو  انفشقخ / انًسزٕي 3

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

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 11  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 11 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %          ػذد   %         100ػذد   َزٍجخ االيزحبٌ  -

 َبجح               ساست                 

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     5يًزبص                   4       

 

 جٍذ                         يقجول  2        

 -رذسٌس انًقشس : – 2

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

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 انزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد انُسٍج

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 انُسجٍخ .األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد -4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 انواججبد انًُضنٍخ-8

 %100  رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس % نًب -

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

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

 رذسٌت ػًهً√ يحبضشاد َظشٌخ      √        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

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

 َظشي                  شفوي√         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√    أػًبل فصهٍخ               

 -انًزبحخ نهزذسٌس :اإليكبَبد  -3



 
 

 

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

   -يقزشحبد رحسٍٍ انًقشس : -6

 روفٍش أحذس األدواد وانخبيبد واالالد انحذٌثخ انالصيخ نهًقشس.-1

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

 

 -1 انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد (يالحظبد انًشاجعٍٍ  -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1- 

 

يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )يب ًْ ٔ األسجبة  -9

) 

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

 انزذسٌس.

2- 

3- 

 -خطخ انزطوٌش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئول ػٍ انزُفٍز روقٍذ انزطوٌش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

   

ششاء يشاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  يغ ثذاٌخ انؼبو انذساسً

 ششاء انكزت ثبنقسى

إعذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة عهى 

األًَبط انًخزهفخ 

 نهزقٌٕى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يٕاقع انُذ  

نهزعشف عهى كم يب ْٕ 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  يغ ثذاٌخ رذسٌس انًقشس

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح عذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

ٔاأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ  فً

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 و  2019/  10/   9انزٕقٍع :                               انزبسٌخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(61نموذج رقم )   
 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كمية / معهد : التربية النوعية
المنزليقسم: االقتصاد   

 

 2020-2019 رقشٌش يقشس دساسً

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 اإلرجبهبد انحذٌثخ فى انُسٍج اسى انًقشس 1

  اقزصبد يُضنً  انزخصص 2

 ثبٍَخ دثهوو  انفشقخ / انًسزوي 3

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

 ٌشكم ثًؼشفخ يجهس انقسى  انُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزوفش         يزوفش      √       َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر واحذ نهًبدح  ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 36 عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 33 عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %           8.333%          ػذد  91.667 ػذد  َزٍجخ االيزحبٌ  -

 

 ساست   3                  َبجح     33        

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 جٍذ جذا     22يًزبص                   5       

 

 يقجول                         جٍذ  4        

 -رذسٌس انًقشس : – 2

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

 األقًشخ انًزؼذدح انطجقبد .

 انزطوساد انحذٌثخ ثًبكٍُبد انُسٍج

 رصًٍى انًُسوجبد ثبسزخذاو انحبست اَنً .

 األسبنٍت انحذٌثخ فى ركُونوجٍب انصُبػبد انُسجٍخ .-4

 انزقٍُبد انحذٌثخ نهحصول ػهى يواصفبد يحسُخ نألقًشخ انًُسوجخ.-5

اإلنًبو ثزطجٍقبد إسزخذاو انًُسوجبد فى انًجبالد انًخزهفخ ) -6

 انضساػخ( .  -انطت –انصُبػخ 

 انزطوس فى يجبل صُبػخ انًُسوجبد ثُظشح يسزقجهٍخ.-7

 ججبد انًُضنٍخانوا-8

 %100  % نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقشس -

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

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

 يحبضشاد َظشٌخ       رذسٌت ػًهً√        أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ   √دساسخ حبنخ                     

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

 َظشي                  شفوي√         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ػًهً√             أػًبل فصهٍخ      

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٌس : -3



 
 

 

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزوافشح      يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح√     انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزوافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزوافشح      يزوافشح√     انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٌوجذ  -قٍٕد إداسٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

 %100   -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقشس: -5

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

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

 

 -1 يالحظبد انًشاجعٍٍ انخبسجٍٍٍ )إٌ ٔجذد ( -7

2- 

3- 

يب رى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد انزطٌٕش فً انعبو  -8

 انسبثق

1- 

 

يب نى ٌزى رُفٍزِ يٍ يقزشحبد )يب ًْ ٔ األسجبة  -9

) 

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

 انزذسٌس.

2- 

3- 

 -خطخ انزطٌٕش نهًقشس نهعبو انقبدو : -10

 انًسئٕل عٍ انزُفٍز رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

 رحسٍٍ إيكبٍَبد انزذسٌس 

   

ششاء يشاجغ حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

وكبنخ انذساسبد انؼهٍب ونجُخ  ثذاٌخ انؼبو انذساسً يغ

 ششاء انكزت ثبنقسى

إػذاد ثُك أسئهخ نهًقشس  

نزذسٌت انطالة ػهى 

 األًَبط انًخزهفخ نهزقوٌى.

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  قجم رذسٌس انًقشس

 ثبنزذسٌس

إسزخذاو يواقغ انُذ  

نهزؼشف ػهى كم يب هو 

 جذٌذ فً يجبل انُسٍج  

ػضو هٍئخ انزذسٌس انقبئى  ثذاٌخ رذسٌس انًقشس يغ

 يغ انطالة ثبنزذسٌس

    

صٌبدح ػذد انًذسجبد  رحسٍٍ انًشافق 

واأليبكٍ انًزبحخ 

 نزذسٌس انُظشي  

 ػًٍذ انكهٍخ  فً انخطخ انًسزقجهٍخ نهكهٍخ 

    

 ا.د/ حُبٌ حسًُ ٌشبسانًبدح : أسزبراسى 

 و  2020/ 12/  6انزبسٌخ :                                   انزٕقٍع :

 

 

 

 

 

 



 

 - 1 - 

 (16 نمهذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس

 2017/2018إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 جامعة / أكاديمية : المنهفية
 كمية / معهد :التربية النهعية

 قدم: االقتصاد المنزلي                                                                 
 

 -معمهمات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتراديات أسرة اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي التخرص 2
 أولى دبلهم الفرقة / المدتهي  3
  ( نظري 4)     عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 تذكيل مجلس القدم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متهفر        متهفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة د القائمين بالتدريسعد 7
 



 

 - 2 - 

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 15 عدد الظالب الملتحقين بالمقرر -
 14 عدد الظالب الذين أدوا االمتحان -
 %               عدد             %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

 %20        3%         راسب      80          12 ناجح   

الندبة المئهية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 %           2666      جيد جدا    % 6666     ازممت 
 %2666      مقبهل%     20   جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
  المهضهعات التي تم تدريدها -
 %100 محتهي األساسي للمقرر% لما تم تدريده من ال 
 √        85<                          84 -60           60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهي المقرر  -
       √        85 <                          84-60          60>  مدي تغظية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عملي      √     محاضرات نظرية تعلمأساليب التعليم وال -

 √   أنذظة فرلية            دراسة حالة      
 تقارير، أبحاث ، تجميع مادة علمية، األعمال الفرلية )تذكر( :  

 شفهي            √نظري              طريقة تقهيم الظالب -
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 √       عملي        √  أعمال فرلية     
 -المتاحة لمتدريس :اإلمكانات  -3
 غير متهافرة         √ متهافرة بدرجة محدودة                         متهافرة  المراجع العلمية -
 غير متهافرة              متهافرة بدرجة محدودة            √          متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة             متهافرة بدرجة محدودة              √         متهافرة  المدتلزمات والخامات -
 محدودية المراجع العلمية بمكتبة الكلية  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجهد تظبيقي للمادة -
    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 6شراء مراجع حديثة للمكتبة  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 يقي للمادةتعديل الالئحة وعمل تظب  -2
 ال ينظبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام  -8

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

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

 الكمية استكمال المراجع بمكتبة
 تعديل الالئحة الداخمية وإضافة جانب تطبيقي لممادة

 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -10



 

 - 4 - 

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحدين إمكانيات

 للمكتبة 
 ولجنة شراء الكتب بالقدم وكالة الدراسات العليا مع بداية العام الدراسي

تعديل الالئحة  
 الداخلية

مجلس القدم العلمي ووكالة الكلية للدراسات العليا  مع بداية العام الدراسي
 والبحهث

 حنان المرري أ6م6د / علي عثمان عبد اللظيف        رئيس القدم: أ6د/ سعيد مناع         مدير البرنامج: د/ :  أستاذ المادة
 م  2018/  6/  24:  التاريخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 5 - 

 
 (16 نمهذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس

 2019 -2018إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 

 جامعة / أكاديمية : المنهفية
 كمية / معهد :التربية النهعية

 قدم: االقتصاد المنزلي
 -معمهمات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتراديات أسرة اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي خرصالت 2
 أولى دبلهم الفرقة / المدتهي  3
  ( نظري 4)     عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 تذكيل مجلس القدم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متهفر        متهفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 مادةأستاذ واحد لل عدد القائمين بالتدريس 7
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 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 35 عدد الظالب الملتحقين بالمقرر -

 32 عدد الظالب الذين أدوا االمتحان -

 %      96.87( ناجح      31عدد      )   نتيجة االمتحان  -

 %              3.13    ( راسب   1عدد  )      

للتقديرات الندبة المئهية % للناجحين طبقا  -
 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   48.57( ممتاز   )   %   3.13)

 ( مقبول   11.4(جيد      )    25.7)  

 -تدريس المقرر : – 2
  المهضهعات التي تم تدريدها -
 %100 % لما تم تدريده من المحتهي األساسي للمقرر 
 √        85<                          84 -60           60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهي المقرر  -
       √        85 <                          84-60          60>  مدي تغظية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عملي      √     محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 √   ةأنذظة فرلي            دراسة حالة      
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 تقارير، أبحاث ، تجميع مادة علمية، األعمال الفرلية )تذكر( :  
 شفهي            √نظري              طريقة تقهيم الظالب -

 √       عملي        √  أعمال فرلية     
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة         √ جة محدودة   متهافرة بدر                       متهافرة  المراجع العلمية -
 غير متهافرة              متهافرة بدرجة محدودة            √          متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة             متهافرة بدرجة محدودة              √         متهافرة  المدتلزمات والخامات -
 محدودية المراجع العلمية بمكتبة الكلية  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجهد تظبيقي للمادة -
    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 6شراء مراجع حديثة للمكتبة  -3 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 تعديل الالئحة وعمل تظبيقي للمادة  -4
 ينظبق ال ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام  -8

 الدابق
    6ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجعحديثة للمكتبة المراجع بعض الشراء  -2

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

 استكمال المراجع بمكتبة الكمية
 دةتعديل الالئحة الداخمية وإضافة جانب تطبيقي لمما
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 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -10
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحدين إمكانيات

 للمكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقدم

داية العام مع ب تعديل الالئحة الداخلية 
 الدراسي

مجلس القدم العلمي ووكالة الكلية للدراسات العليا 
 والبحهث

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

              م  2019/  10/  9حنان المصري              التاريخ : مدير البرنامج: د/ 
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 أكاديمية : المنهفيةجامعة / 

 كمية / معهد :التربية النهعية
 قدم: االقتصاد المنزلي

 
 (16 نمهذج رقم )

 يتقرير مقرر دراس
 2020/ 2019إدارة منزل واقتصاديات أسرة لمعام 

 

 -معمهمات أساسية : –أ 
 إدارة منزل واقتراديات أسرة اسم المقرر 1
 اقتراد منزلي التخرص 2
 ولى دبلهمأ الفرقة / المدتهي  3
  ( نظري 4)     عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 تذكيل مجلس القدم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 √   غير متهفر        متهفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد للمادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
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 -ئيات :اإلحصا – 1
 27 عدد الظالب الملتحقين بالمقرر -
 23 عدد الظالب الذين أدوا االمتحان -
 %                    عدد             %                   عدد           نتيجة االمتحان  -

 ــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــ%         راسب      100       25 ناجح   

الندبة المئهية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 %           4365       جيد جدا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ازممت 
 1764         مقبهل%     3961   جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
  المهضهعات التي تم تدريدها -
 %100 % لما تم تدريده من المحتهي األساسي للمقرر 
 √        85<                          84 -60           60> مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهي المقرر  -
       √        85 <                          84-60          60>  مدي تغظية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عملي      √     محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 √   أنذظة فرلية            دراسة حالة      
 √ تقارير، أبحاث ، تجميع مادة علميةاألعمال الفرلية )تذكر( :  

 √ مجمهعات على وسائل التهاصل االجتماعي )واتس آب(
 شفهي            √نظري              طريقة تقهيم الظالب -
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 √       عملي        √  أعمال فرلية     
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة         √ متهافرة بدرجة محدودة                         متهافرة  المراجع العلمية -
 غير متهافرة              متهافرة بدرجة محدودة            √          متهافرة  الهسائل المعينة-
 غير متهافرة             متهافرة بدرجة محدودة              √         متهافرة  المدتلزمات والخامات -
 محدودية المراجع العلمية بمكتبة الكلية  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

 عدم وجهد تظبيقي للمادة -
    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 6شراء مراجع حديثة للمكتبة  -5 -ات تحدين المقرر :مقترح -6

 تعديل الالئحة وعمل تظبيقي للمادة  -6
 تدريب الظالب على أساليب التعلم االلكتروني -7

 ال ينظبق ت)إن وجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام  -8

 الدابق
    6ولكن تحتاج إلى المزيد من المراجع حديثة للمكتبةالمراجع بعض الشراء  -3

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

 استكمال المراجع بمكتبة الكمية
 تعديل الالئحة الداخمية وإضافة جانب تطبيقي لممادة
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 تدريب الطالب عمى أساليب التعمم االلكتروني
 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -10

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير ت التطهير مجاال
شراء مراجع حديثة  سالتدري تحدين إمكانيات

 للمكتبة 
مع بداية العام 

 الدراسي
 وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب بالقدم

مع بداية العام  تعديل الالئحة الداخلية 
 الدراسي

 ة للدراسات العليا والبحهثمجلس القدم العلمي ووكالة الكلي

عقد دورات تدريبية  تحدين إمكانات الظالب
للتعامل مع التعليم عن 

 بعد

من اإلجازة 
الريفية للتهيئة 

لبداية العام 
 الدراسي الجديد 

 مركز الخدمة العامة بالكلية
 وحدة التدريب بالكلية

 

   حنان المصري مدير البرنامج: د/       رئيس القدم: أ.د/ سعيد مناع                       أ.م.د / زينب صالح محمهد يهسف:  أستاذ المادة
 م  2020/  12/  6التاريخ : 

 
 



 

 

 
 

 (16 نمهذج رقم ) 
 

 تقرير مقرر دراسي
 االقتصاد المنزلي( قدم – (مالبس) دبمهم الفرقة الثانية –تغذية فئات حداسة) 

 9191-9102لمعام الجامعي 

 المنهفيةجامعة / أكاديمية : 
 التربية النهعيةكمية / معهد :

 االقتصاد المنزلي قدم:
 -معمهمات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حداسة اسم السقرر 1
 اقتراد مشزلي التخرص 2
 الثانيو الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نظري + ) 2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 تذكيل مجمس القدم الشظاث الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر        متهفر    نظاث السراجعة الخارجية لالمتحاج 6
 لمتظبيقي و واحد لمسادة أستاذ القائسين بالتدريس عدد 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 7 عدد الظالب السمتحقين بالسقرر -
 6 عدد الظالب الذين أدوا االمتحاج  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحاج  -

 غائب  85.71       6 ناجح   

√ 

1   14.2
8 



الشدببببببببببة السنهيبببببببببة % لمشببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 %ا                جيد جد         -     ازمست 
 %                 مقبهت   %           جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقببببدام ماايببببة التذذاببببة وتذذاببببة الفنببببات الخاصببببة  -1 تم تدريديا السهضهعات التي -

 والحداسة .
 

مقدمبة عببن السقببررا ومشاقذبة محتببهاها أىدافببوا -2   
 وتحديد الفنات الحداسة 

األىببداا العامببة مببن التذذاببة واحتياجببات الفنببات  -3
 الحداسة أثشاء السراحل العسرية 

تين احتياجات الجدم  لمظاقبة. احتياجبات الببرو  - 4
احتياجات الدىهج احتياجات البر وتيشات احتياجبات 

 السعادج والفيتاميشات
التذذابببببة أثشببببباء الحسبببببل زيبببببادة وزج األث خبببببالت  - 5

 شيهر الحسل االحتياجات الذذائية لالث أثشاء الحسل.
االحتياجات الذذائيبة لمحامبل و اغذابة االث اثشباء  -6

 فترة الحسل 
 الث الحاملالتذذاة فى الحاالت السرضية ل -7
التذذابببة أثشببباء فتبببرة الرضببباعة ا طعببباث االث وأثبببره  -8

 عمى الهليد 
التذذابببة أثشببباء فتبببرة الرضببباعة ا طعببباث االث وأثبببره  -9

 عمى مكهنات لبن االث
 التذذاة فى الحاالت السرضية لالث السرضع-10
 تذذاة الرضع ب  -11
 التذذاة فى الحاالت السرضية لمرضيع -12
 ية ب الرضاعة الرشاعية الرضاعة الظبيع -13
 الخمظات الذذائية -14
 التذذاة التكسيمية-15
 الفظاث-16

16.6

6

50 

33.33 



التذذاة التي تعظى لمظفل الرضبع خبالت الدبشة -17
 االولى

التذذاة التي تعظى لمظفل الرضبع خبالت الدبشة -18
 الثانية
الفببرب نببين لبببن األث ولبببن البقببر و ي يببة حدبباب -19

 كسيات المبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة االطفات فى سن ماقبل السدرسة-20
 تذذاة االطفات فى سن السدرسة-21
 تذذاة السراىقين-22
 تذذاة السدشين ب -23
 الرعااة الذذائية لمسدشين ..-24
تذذاببة الفنببات الحداسببة مببن حيببم نببه   العسببل -25

 والسجيهد 
تذذاة الفنات الحداسة في بعض الحاالت اسؤ -26

 التذذاة
تذذاببببة الفنببببات الحداسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27

 السرضية 
دراسببببة بحثيببببة اسكببببن  تظبيقيببببا مشزليببببا لمتعببببرا -28

عمبببببى العبببببادات   الذذائيبببببة لمفنبببببات الحداسبببببة داخبببببل  
 األسرة 

 
% لسببببا تببببم تدريدببببو مببببن السحتببببهي األساسببببي  -

 لمسقرر
90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزاث القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تذظية االمتحاج لسهضهعات السقرر -
 اسمهب السحاضرة السظهرة - أساليب التعميم والتعمم -

 اسمهب البياج العسمي .-
 اسمهب العرف الذىشى.-

√ 

√ 



 استراتيجية حل السذكالت .-
 السذروعات .استراتيجية التعميم القائم عمي -
 استراتيجية التعميم التعاوني . -

ث البببببي نياابببببة  الفربببببل الدراسبببببي 15/3/2020مبببببن 
الثبببببباني اسببببببتخداث السشرببببببات االلكترونيببببببة وشبببببببكات 

-Google class roomالتهاصببل االجتسبباعي )
Whats App ) 

 
 شفهي            نظري              طريقة تقهيم الظالب -

اسبببببببتخداث السشربببببببات االلكترونيبببببببة أعسبببببببات فربببببببمية 
 Google classوشببكات التهاصبل االجتسباعي )

room-Whats App ) 
 عسمي              

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
  متهافرة ندرجة محدودة         السعرفةنشك متهافرة  السراجع العمسية -

 غير متهافرة
 متببهافرة ندرجببة محببدودة        نشببك السعرفببة       متببهافرة  الهسائل السعيشة-

 غير متهافرة
 √غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  السدتمزمات والخامات -

 
عدث تهافر من الرعهبات التي تعرض ليا السقرر  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

السعاونة لتدريس العدد الكافي من أعزاء اليينة 
 ا الجانب التظبيقي

 %  -          -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لمسكتبة  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب الظالب عمى  -2

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 



  األنساط السختمفة لمتقهيم.
 انتداب من اقهث نتدريس الجانب التظبيقي -3
زيادة عدد السدرجات واألماكن الستاحة لتدريس  -4

 الشظري  
)إج مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 يهجدال 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاهير فاي  -8
 العام الدابق

 .شراء مراجع حديثة لمسكتبة  -1
 انتداب من اقهث نتدريس الجانب التظبيقي -2
االلمام بتقنيات واساليب تنفيذ خالل الثالث  -3

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

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

 و األسباب (
إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب الظالب عمى  -1

بدبب عدث وجهد تدريب  األنساط السختمفة لمتقهيم.
كافي بالكمية ألعزاء ىينة التدريس عمى وضع 

 نشهة األسنمة
وذلك زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص. -2

بدبب الخظة الخسدية بالقدم التي يتم نيا تعيين 
معيد  ل عاث عمى أج اكهج تخرص السعيد في 2

 عامينواإلدارة  ل   ل عاث التذذاة والسالبس
رجات واألماكن الستاحة لتدريس زيادة عدد السد -3

بدبب محدوداة األماكن وزيادة أعداد الشظري 
  الظالب  ل عاث

تهفير مكاج مشاسب لتخزين أعسات الظالب  -4
بدبب  الستخداميا في معارض الكمية والجامعة
 محدوداة األماكن السخررة لمقدم بالكمية



 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -10
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير التطهير  مجاالت
تحدين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع ندااة العاث  شراء مراجع حديثة لمسكتبة 
 الدراسي

و الة الدراسات العميا 
 ولجشة شراء الكتب بالقدم

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب 
الظالب عمى األنساط السختمفة 

 لمتقهيم.

عزه ىينة التدريس القائم  تدريس السقرر قبل
وو الة الكمية  بالتدريس

 لذنهج التعميم والظالب 
زيادة عدد السعيدين السعيشين في 

 تخرص إدارة السشزت.
مع ندااة الخظة 
 الخسدية القادمة

 القدم العمسي وعسيد الكمية

انتداب من اقهث نتدريس الجانب 
 التظبيقي

القدم العمسي وو الة الكمية  قبل تدريس السقرر
 لذنهج التعميم والظالب

زيادة عدد السدرجات واألماكن  تحدين السرافق 
 الستاحة لتدريس الشظري  

في الخظة 
 السدتقبمية لمكمية 

 عسيد الكمية 

تهفير مكاج مشاسب لتخزين 
أعسات الظالب الستخداميا في 

 معارض الكمية والجامعة

شنهج السكاج وعسادة إدارة  قبل تدريس السقرر
 الكمية

                       حنان المصري د/ البرنامج  مندق أستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمهد يهسف رئيس مجمس القدم العممي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 ث  2020/ 12/     6التاريخ :                                              التهقيع :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 (16 نمهذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قدم – (مالبس تمهيدي ماجدتير )–تغذية فئات حداسة) 

2019-2018 

 جامعة / أكاديمية : المنهفية
 النهعيةكمية / معهد :التربية 

 قدم: االقتصاد المنزلي
 -معمهمات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حداسة اسم السقرر 1
 اقتراد مشزلي التخرص 2
 الثانيو الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نظري + ) 2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 تذكيل مجمس القدم الشظاث الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر        متهفر    السراجعة الخارجية لالمتحاجنظاث  6
 أستاذ واحد لمسادة و واحد لمتظبيقي عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 5 عدد الظالب السمتحقين بالسقرر -
 5 عدد الظالب الذين أدوا االمتحاج  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحاج  -

 غائب       100       5 ناجح   

الشدببببببببببة السنهيبببببببببة % لمشببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جيد جدا       40     ازمست 
 مقبهت              جيد       

√ 

 

 20  

 

40  



 -تدريس المقرر : – 2
تقببببدام ماايببببة التذذاببببة وتذذاببببة الفنببببات الخاصببببة  -1 السهضهعات التي تم تدريديا -

 والحداسة .
 

مقدمبة عببن السقببررا ومشاقذبة محتببهاها أىدافببوا -2   
 وتحديد الفنات الحداسة 

األىببداا العامببة مببن التذذاببة واحتياجببات الفنببات  -3
 الحداسة أثشاء السراحل العسرية 

احتياجات الجدم  لمظاقبة. احتياجبات الببروتين  - 4
احتياجات الدىهج احتياجات البر وتيشات احتياجبات 

 السعادج والفيتاميشات
التذذابببببة أثشببببباء الحسبببببل زيبببببادة وزج األث خبببببالت  - 5

 شيهر الحسل االحتياجات الذذائية لالث أثشاء الحسل.
االحتياجات الذذائيبة لمحامبل و اغذابة االث اثشباء  -6
 ترة الحسل ف
 التذذاة فى الحاالت السرضية لالث الحامل -7
التذذابببة أثشببباء فتبببرة الرضببباعة ا طعببباث االث وأثبببره  -8

 عمى الهليد 
التذذابببة أثشببباء فتبببرة الرضببباعة ا طعببباث االث وأثبببره  -9

 عمى مكهنات لبن االث
 التذذاة فى الحاالت السرضية لالث السرضع-10
 تذذاة الرضع ب  -11
 الحاالت السرضية لمرضيع التذذاة فى -12
 الرضاعة الظبيعية ب الرضاعة الرشاعية  -13
 الخمظات الذذائية -14
 التذذاة التكسيمية-15
 الفظاث-16
التذذاة التي تعظى لمظفل الرضبع خبالت الدبشة -17

 االولى
التذذاة التي تعظى لمظفل الرضبع خبالت الدبشة -18



 الثانية
الفببرب نببين لبببن األث ولبببن البقببر و ي يببة حدبباب -19

 كسيات المبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة االطفات فى سن ماقبل السدرسة-20
 تذذاة االطفات فى سن السدرسة-21
 تذذاة السراىقين-22
 تذذاة السدشين ب -23
 الرعااة الذذائية لمسدشين ..-24
تذذاببة الفنببات الحداسببة مببن حيببم نببه   العسببل -25
 لسجيهد وا

تذذاة الفنات الحداسة في بعض الحاالت اسؤ -26
 التذذاة

تذذاببببة الفنببببات الحداسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27
 السرضية 

دراسببببة بحثيببببة اسكببببن  تظبيقيببببا مشزليببببا لمتعببببرا -28
عمبببببى العبببببادات   الذذائيبببببة لمفنبببببات الحداسبببببة داخبببببل  

 األسرة 
 

% لسببببا تببببم تدريدببببو مببببن السحتببببهي األساسببببي  -
 لمسقرر

90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزاث القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تذظية االمتحاج لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 أنذظة فرمية    دراسة حالة      
     األعسات الفرمية )تذ ر( :   
 معارض فشية ألعسات الظالب

 شفهي            نظري              طريقة تقهيم الظالب -
 عسمي          أعسات فرمية     

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  السراجع العمسية -
 غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  الهسائل السعيشة-
 غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  السدتمزمات والخامات -
تهافر  عدثمن الرعهبات التي تعرض ليا السقرر  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

العدد الكافي من أعزاء اليينة السعاونة لتدريس 
ا  ذلك عدث وجهد أماكن  افية الجانب التظبيقي

لتخزين األعسات الفشية الشاتجة من الجانب التظبيقي 
 لمظالب بالقدم.

 %  95.33          -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 .لمسكتبة شراء مراجع حديثة  -5 -مقترحات تحدين المقرر : -6

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب الظالب عمى  -6
 األنساط السختمفة لمتقهيم.

زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص إدارة  -7
 السشزت.

 انتداب من اقهث نتدريس الجانب التظبيقي -8
زيادة عدد السدرجات واألماكن الستاحة لتدريس  -9

 الشظري  
تهفير مكاج مشاسب لتخزين أعسات الظالب  -10

 الستخداميا في معارض الكمية والجامعة
)إج مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يشظبق

ما تم تنفيذه من مقترحات التطاهير فاي  -8
 العام الدابق

 .شراء مراجع حديثة لمسكتبة  -4
 انتداب من اقهث نتدريس الجانب التظبيقي -5

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

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب الظالب عمى  -5
بدبب عدث وجهد تدريب  األنساط السختمفة لمتقهيم.

كافي بالكمية ألعزاء ىينة التدريس عمى وضع 

√ 

√ 

√ 



 نشهة األسنمة
زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص إدارة  -6

ية بالقدم التي وذلك بدبب الخظة الخسدالسشزت.
يتم نيا تعيين معيد واحد  ل عاث عمى أج اكهج 
تخرص السعيد في التذذاة والسالبس واإلدارة 

 بالتبادت  ل عاث
زيادة عدد السدرجات واألماكن الستاحة لتدريس  -7

بدبب محدوداة األماكن وزيادة أعداد الشظري 
  الظالب  ل عاث

تهفير مكاج مشاسب لتخزين أعسات الظالب  -8
داميا في معارض الكمية والجامعة بدبب الستخ

 محدوداة األماكن السخررة لمقدم بالكمية
 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -10

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
تحدين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع ندااة العاث  شراء مراجع حديثة لمسكتبة 
 الدراسي

و الة الدراسات العميا 
 ولجشة شراء الكتب بالقدم

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب 
الظالب عمى األنساط السختمفة 

 لمتقهيم.

عزه ىينة التدريس القائم  قبل تدريس السقرر
وو الة الكمية  بالتدريس

 لذنهج التعميم والظالب 
زيادة عدد السعيدين السعيشين في 

 تخرص إدارة السشزت.
ندااة الخظة  مع

 الخسدية القادمة
 القدم العمسي وعسيد الكمية

انتداب من اقهث نتدريس الجانب 
 التظبيقي

القدم العمسي وو الة الكمية  قبل تدريس السقرر
 لذنهج التعميم والظالب

زيادة عدد السدرجات واألماكن  تحدين السرافق 
 الستاحة لتدريس الشظري  

في الخظة 
 السدتقبمية لمكمية 

 عسيد الكمية 

تهفير مكاج مشاسب لتخزين 
أعسات الظالب الستخداميا في 

 معارض الكمية والجامعة

إدارة شنهج السكاج وعسادة  قبل تدريس السقرر
 الكمية



                       حنان المصري د/ البرنامج  مندق                 د/ شيماء عطاأستاذ المادة: أ.د/ سعيد مناع جاد الرب 

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمهد يهسف رئيس مجمس القدم العممي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 ث  2019 /  10/   9التهقيع :                                            التاريخ :   
 

 

 
 

 

 (16 نمهذج رقم )
 تقرير مقرر دراسي

 االقتصاد المنزلي( قدم – (مالبس تمهيدي ماجدتير )–تغذية فئات حداسة) 

2018-2017 

 جامعة / أكاديمية : المنهفية
 كمية / معهد :التربية النهعية

 قدم: االقتصاد المنزلي
 -معمهمات أساسية : –أ 
 تغذية فئات حداسة اسم السقرر 1
 اقتراد مشزلي التخرص 2
 الثانيو الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نظري + ) 2)  السعتسدةعدد الهحدات / الداعات  4
 تذكيل مجمس القدم الشظاث الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر        متهفر    نظاث السراجعة الخارجية لالمتحاج 6
 أستاذ واحد لمسادة و واحد لمتظبيقي عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 2 عدد الظالب السمتحقين بالسقرر -
 2 عدد الظالب الذين أدوا االمتحاج  -

√ 



 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحاج  -
 غائب       100       2 ناجح   

الشدببببببببببة السنهيبببببببببة % لمشببببببببباجحين طبقبببببببببا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جيد جدا       50     ازمست 
 مقبهت              جيد       

 -تدريس المقرر : – 2
تقببببدام ماايببببة التذذاببببة وتذذاببببة الفنببببات الخاصببببة  -1 السهضهعات التي تم تدريديا -

 والحداسة .
 

مقدمبة عببن السقببررا ومشاقذبة محتببهاها أىدافببوا -2   
 وتحديد الفنات الحداسة 

األىببداا العامببة مببن التذذاببة واحتياجببات الفنببات  -3
 الحداسة أثشاء السراحل العسرية 

احتياجات الجدم  لمظاقبة. احتياجبات الببروتين  - 4
احتياجات الدىهج احتياجات البر وتيشات احتياجبات 

 السعادج والفيتاميشات
التذذابببببة أثشببببباء الحسبببببل زيبببببادة وزج األث خبببببالت  - 5

 الذذائية لالث أثشاء الحسل.شيهر الحسل االحتياجات 
االحتياجات الذذائيبة لمحامبل و اغذابة االث اثشباء  -6

 فترة الحسل 
 التذذاة فى الحاالت السرضية لالث الحامل -7
التذذابببة أثشببباء فتبببرة الرضببباعة ا طعببباث االث وأثبببره  -8

 عمى الهليد 
التذذابببة أثشببباء فتبببرة الرضببباعة ا طعببباث االث وأثبببره  -9

 ثعمى مكهنات لبن اال
 التذذاة فى الحاالت السرضية لالث السرضع-10
 تذذاة الرضع ب  -11
 التذذاة فى الحاالت السرضية لمرضيع -12
 الرضاعة الظبيعية ب الرضاعة الرشاعية  -13
 الخمظات الذذائية -14

 

 50  

 

 



 التذذاة التكسيمية-15
 الفظاث-16
التذذاة التي تعظى لمظفل الرضبع خبالت الدبشة -17

 االولى
التذذاة التي تعظى لمظفل الرضبع خبالت الدبشة -18

 الثانية
الفببرب نببين لبببن األث ولبببن البقببر و ي يببة حدبباب -19

 كسيات المبن وميعاد الرضعات 
 

 تذذاة االطفات فى سن ماقبل السدرسة-20
 تذذاة االطفات فى سن السدرسة-21
 تذذاة السراىقين-22
 تذذاة السدشين ب -23
 دشين ..الرعااة الذذائية لمس-24
تذذاببة الفنببات الحداسببة مببن حيببم نببه   العسببل -25

 والسجيهد 
تذذاة الفنات الحداسة في بعض الحاالت اسؤ -26

 التذذاة
تذذاببببة الفنببببات الحداسببببة فببببي بعببببض الحبببباالت -27

 السرضية 
دراسببببة بحثيببببة اسكببببن  تظبيقيببببا مشزليببببا لمتعببببرا -28

عمبببببى العبببببادات   الذذائيبببببة لمفنبببببات الحداسبببببة داخبببببل  
 األسرة 

 
% لسببببا تببببم تدريدببببو مببببن السحتببببهي األساسببببي  -

 لمسقرر
90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزاث القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تذظية االمتحاج لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي           محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

√ 

√ 

√ √ 



 أنذظة فرمية    دراسة حالة      
     األعسات الفرمية )تذ ر( :   
 معارض فشية ألعسات الظالب

 شفهي            نظري              طريقة تقهيم الظالب -
 عسمي          أعسات فرمية     

 -لمتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3
 غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  السراجع العمسية -
 غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  الهسائل السعيشة-
 غير متهافرة متهافرة ندرجة محدودة         متهافرة  السدتمزمات والخامات -
عدث تهافر من الرعهبات التي تعرض ليا السقرر  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

العدد الكافي من أعزاء اليينة السعاونة لتدريس 
ا  ذلك عدث وجهد أماكن  افية الجانب التظبيقي

لتخزين األعسات الفشية الشاتجة من الجانب التظبيقي 
 لمظالب بالقدم.

 %  95.33          -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 .شراء مراجع حديثة لمسكتبة  -11 -مقترحات تحدين المقرر : -6

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب الظالب عمى  -12
 األنساط السختمفة لمتقهيم.

زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص  -13
 إدارة السشزت.

 انتداب من اقهث نتدريس الجانب التظبيقي -14
زيادة عدد السدرجات واألماكن الستاحة لتدريس  -15

 الشظري  
تهفير مكاج مشاسب لتخزين أعسات الظالب  -16

 الستخداميا في معارض الكمية والجامعة
)إج مالحظااااات المااااراجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يشظبق

 .شراء مراجع حديثة لمسكتبة  -6ما تم تنفيذه من مقترحات التطاهير فاي  -8

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 انتداب من اقهث نتدريس الجانب التظبيقي -7 العام الدابق
)مبا ىبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحاات  -9

 و األسباب (
إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب الظالب عمى  -9

بدبب عدث وجهد تدريب  األنساط السختمفة لمتقهيم.
كافي بالكمية ألعزاء ىينة التدريس عمى وضع 

 نشهة األسنمة
زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص  -10

وذلك بدبب الخظة الخسدية بالقدم إدارة السشزت.
التي يتم نيا تعيين معيد واحد  ل عاث عمى أج 
اكهج تخرص السعيد في التذذاة والسالبس 

 واإلدارة بالتبادت  ل عاث
زيادة عدد السدرجات واألماكن الستاحة لتدريس  -11

وزيادة أعداد بدبب محدوداة األماكن الشظري 
  الظالب  ل عاث

تهفير مكاج مشاسب لتخزين أعسات الظالب  -12
الستخداميا في معارض الكمية والجامعة بدبب 

 محدوداة األماكن السخررة لمقدم بالكمية
 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -10

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
 تحدين

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع ندااة العاث  شراء مراجع حديثة لمسكتبة 
 الدراسي

و الة الدراسات العميا 
 ولجشة شراء الكتب بالقدم

إعداد نشك أسنمة لمسقرر لتدريب 
الظالب عمى األنساط السختمفة 

 لمتقهيم.

عزه ىينة التدريس القائم  قبل تدريس السقرر
وو الة الكمية  بالتدريس

 لذنهج التعميم والظالب 
زيادة عدد السعيدين السعيشين في 

 تخرص إدارة السشزت.
مع ندااة الخظة 
 الخسدية القادمة

 القدم العمسي وعسيد الكمية

انتداب من اقهث نتدريس الجانب 
 التظبيقي

القدم العمسي وو الة الكمية  قبل تدريس السقرر
 لذنهج التعميم والظالب



زيادة عدد السدرجات واألماكن  تحدين السرافق 
 الستاحة لتدريس الشظري  

في الخظة 
 السدتقبمية لمكمية 

 عسيد الكمية 

تهفير مكاج مشاسب لتخزين 
أعسات الظالب الستخداميا في 

 معارض الكمية والجامعة

إدارة شنهج السكاج وعسادة  قبل تدريس السقرر
 الكمية

                       حنان المصري د/ البرنامج  مندق   د/ شيماء عطا/ سعيد مناع جاد الرب أستاذ المادة: أ.د

رئيس مجمس القدم العممي :أ.د/ سعيد مناع جاد      مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمهد يهسف 
 الرب

 ث  2018/ 6/    24التهقيع :                                            التاريخ :   
 



 
 
 
 
 

(66نوىرج سقن )                  

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة هتقذهة في هالبس السهشة اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنً   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشقت / انًسخىي 3

 ( ػًه2ً( َظشي + )  1)  ػذد انىحذاث / انساػاث انًؼخًذة 4

 حششٍح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٍاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٍش يخىفش         يخىفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٍت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٍ بانخذسٌس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٍ بانًقشس

 نى ٌخى حسجٍم طال  فً هزا انؼاو

ػدددذد ان دددال  اندددزٌٍ  -

 أدوا االيخحاٌ 

  

  َخٍجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ىٌددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٍ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٌشاث انحا ددددهٍٍ 

 ػهٍها

 يًخاص                  جٍذ جذا              

 يقبىل    جٍذ                               

 -تذسيس الوقشس : – 2

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 الباترون األساسي المكدم أللدريتش -1

 3 الخامات والخامات المداعدة لمالبس الدهرة -2
 

  12 األدوات واألدوات المداعدة لتفيذ مالبس الدهرة -3

 

أنواع  -هرة) الدوستوالتقنيات المدتخدمة لمالبس الد -4
 -تركيب الدانتيل الركامة-الحياكات

9  

 

  9 -تركيب الكبش الكبدون األزرار -5

 

  9 تقتاه( –تنفيذ فدتان سهرة بقماش سميك)جبير  -6



 
 
 
 
 

 

 62 تفتاه(–تنفيذ فدتان سهرة بقماش خفيف)شيفون  -7

 

62 

 

  62 المشروع  -8

   

   

 
  نًا حى حذسٌسه يدٍ  -

انًحخدددددددىي ا ساسدددددددً 

 هًقشسن

   

يددذي انخددضاو انقددائًٍٍ  -

بانخدددددددذسٌس بًحخدددددددىي 

 انًقشس 

        <60             60-84            >85 

يذي حغ ٍت االيخحداٌ  -

 نًىضىػاث انًقشس

        <60             60-84            >85 

 حذسٌب ػًهً√يحاضشاث َظشٌت       √        أسانٍب انخؼهٍى وانخؼهى -

 أَش ت فصهٍت√ دساست حانت                       

 ا ػًال انفصهٍت )حزكش( :   ......................

 ػًهً√  أػًال فصهٍت           √      َظشي                  شفىي√         طشٌقت حقىٌى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يخىافشة بذسجت يحذودة    غٍش يخىافشة   يخىافشة       √ انًشاجغ انؼهًٍت -

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غٍش يخىافشة    √ انىسائم انًؼٍُت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 وانخاياث

 غٍش يخىافشة√ يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال ٌىجذ

نتيجووووووووووة تقووووووووووىين  -5

   -:الطالب للوقشس

   

هقتشحوووات تحسوووي   -6

 -الوقشس :

 حىفٍش يجًىػت ثشٌت يٍ انًشاجغ االنكخشوٍَت نهًقشس -1

 انباحشوَاث وحُفٍزهااضافت اَىاع جذٌذة يٍ -2

 حىصٌغ حى ٍف انًقشس ػهى ان ال  فى انًحاضشة االونى -3

 

هالحظوووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

تشحووات التطووىيش فووي هق

 العام السابق

1-  

2-  

3- 

ها لن يتن تننيز  هو   -9

)يدددا هدددً و هقتشحوووات 

 ا سبا  (

 ال ٌىجذ -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61



 
 
 
 
 

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ىٌش 

 انًس%ىل ػٍ انخُفٍز حىقٍج انخ ىٌش  حى ٍف انخ ىٌش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشوٍَدت نًشاجدغا يدٍ ثشٌدت يجًىػدت حدىفٍش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٌس اثُاء

 انباحشوَاثاضافت اَىاع جذٌذة يٍ  

  

 اسخار انًادة قبم بذاٌت انخشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فى ان ال  ػهى انًقشس حى ٍف حىصٌغ

 االونى

 اسخار انًادة انخشو بذاٌت

 د/ دػاء ػبذ انًجٍذ إبشاهٍى جؼفشأ.و.       اسى يُسق انًادة :  أ/د حُاٌ حسًُ

 و  2018/  6/ 24انخىقٍغ :                                            انخاسٌخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -لىهات أساسية :هع –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنً   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشقت / انًسخىي 3

 ( ػًه2ً( َظشي + )  1)  ػذد انىحذاث / انساػاث انًؼخًذة 4

 حششٍح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٍاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٍش يخىفش         يخىفش             سجٍت ناليخحاٌَظاو انًشاجؼت انخا 6

 2 ػذد انقائًٍٍ بانخذسٌس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٍ بانًقشس

 2 

ػدددذد ان دددال  اندددزٌٍ  -

 أدوا االيخحاٌ 

 2 

  َخٍجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ىٌددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٍ طبقدددددددددددا 

انحا ددددهٍٍ  نهخقددددذٌشاث

 ػهٍها

 جٍذ جذا 1                 %100يًخاص               

 جٍذ                         يقبىل1          

 -تذسيس الوقشس : – 2

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

 9  

 3 الباترون األساسي المكدم أللدريتش -1
 

  12 المداعدة لمالبس الدهرةالخامات والخامات  -2

 

  9 دوات واألدوات المداعدة لتفيذ مالبس الدهرة -3

 

أنواع  -التقيات المدتخدمة لمالبس الدهرة) الدوستو -4
 -تركيب الدانتيل الركامة-الحياكات

9 
 

 

  9 -تركيب الكبش الكبدون األزرار -5



 
 
 
 
 

 

 62 تقتاه( –تنفيذ فدتان سهرة بقماش سميك)جبير  -6

 

62 

 

  62 تفتاه(–ان سهرة بقماش خفيف)شيفون تنفيذ فدت -7

  62 المشروع  -8

    

 
  نًا حى حذسٌسه يدٍ  -

انًحخدددددددىي ا ساسدددددددً 

 نهًقشس

 90  

يددذي انخددضاو انقددائًٍٍ  -

بانخدددددددذسٌس بًحخدددددددىي 

 انًقشس 

        <60             60-84            >85√ 

يذي حغ ٍت االيخحداٌ  -

 نًىضىػاث انًقشس

        <60             60-84            >85√ 

 حذسٌب ػًهً√يحاضشاث َظشٌت         √      أسانٍب انخؼهٍى وانخؼهى -

 أَش ت فصهٍت √دساست حانت                       

 ا ػًال انفصهٍت )حزكش( :   ......................

 ػًهً  √أػًال فصهٍت                 √َظشي                  شفىي    √     طشٌقت حقىٌى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غٍش يخىافشة    √ انًشاجغ انؼهًٍت -

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غٍش يخىافشة    √ انىسائم انًؼٍُت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 وانخاياث

 غٍش يخىافشة √يخىافشة بذسجت يحذودة      يخىافشة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال ٌىجذ

نتيجووووووووووة تقووووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تحسوووي   -6

 -الوقشس :

 حىفٍش يجًىػت ثشٌت يٍ انًشاجغ االنكخشوٍَت نهًقشس -1

 انباحشوَاثاضافت اَىاع جذٌذة يٍ -2

   فى انًحاضشة االونىحىصٌغ حى ٍف انًقشس ػهى ان ال  -3

 

هالحظوووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

  انباحشوَاثيٍ  أَىاع جذٌذةاضافت  -1

 يىدٌالث جذٌذة نهخُفٍزاضافت  -2

3- 

ها لن يتن تننيز  هو   -9

)يدددا هدددً و هقتشحوووات 

 ا سبا  (

 جذال ٌى -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61



 
 
 
 
 

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ىٌش 

 انًس%ىل ػٍ انخُفٍز حىقٍج انخ ىٌش  حى ٍف انخ ىٌش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشوٍَدت انًشاجدغ يدٍ ثشٌدت يجًىػدت حدىفٍش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٌس اثُاء

 اسخار انًادة بذاٌت انخشوقبم  انباحشوَاث وحُفٍزهااضافت اَىاع جذٌذة يٍ  

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فى ان ال  ػهى انًقشس حى ٍف حىصٌغ

 االونى

 اسخار انًادة انخشو بذاٌت

 أ.و.د/ دػاء ػبذ انًجٍذ إبشاهٍى جؼفش       أ/د حُاٌ حسًُاسى يُسق انًادة :  

 2019/    10/ 9:   انخىقٍغ :                                            انخاسٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة هتقذهة في هالبس السهشة اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنً   انخخصص 2

 هاجستيش  فشقت / انًسخىيان 3

 ( ػًه2ً( َظشي + )  1)  ػذد انىحذاث / انساػاث انًؼخًذة 4

 حششٍح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٍاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٍش يخىفش         يخىفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٍت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٍ بانخذسٌس 7

 -صصة :هعلىهات هتخ –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٍ بانًقشس

 7 

ػدددذد ان دددال  اندددزٌٍ  -

 أدوا االيخحاٌ 

 7 

  َخٍجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ىٌددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٍ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٌشاث انحا ددددهٍٍ 

 ػهٍها

 جٍذ جذا 6                 %100يًخاص             

 قبىلجٍذ                         ي1

 -تذسيس الوقشس : – 2

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 الباترون األساسي المكدم أللدريتش -1

 3 الخامات والخامات المداعدة لمالبس الدهرة -2
 

  12 األدوات واألدوات المداعدة لتفيذ مالبس الدهرة -3

 

أنواع  -الدوستوالتقنيات المدتخدمة لمالبس الدهرة)  -4
 -تركيب الدانتيل الركامة-الحياكات

9  

 

  9 -تركيب الكبش الكبدون األزرار -5

 

  9 تقتاه( –تنفيذ فدتان سهرة بقماش سميك)جبير  -6



 
 
 
 
 

 

 62 تفتاه(–تنفيذ فدتان سهرة بقماش خفيف)شيفون  -7

 

62 

 

  62 المشروع  -8

   

   

 
  نًا حى حذسٌسه يدٍ  -

انًحخدددددددىي ا ساسدددددددً 

 نهًقشس

   

يددذي انخددضاو انقددائًٍٍ  -

بانخدددددددذسٌس بًحخدددددددىي 

 انًقشس 

        <60             60-84            >85√ 

يذي حغ ٍت االيخحداٌ  -

 نًىضىػاث انًقشس

        <60             60-84            >85√ 

 حذسٌب ػًهً√يحاضشاث َظشٌت       √        أسانٍب انخؼهٍى وانخؼهى -

 أَش ت فصهٍت√ دساست حانت                       

 ا ػًال انفصهٍت )حزكش( :   ......................

 ػًهً√  أػًال فصهٍت           √      َظشي                  شفىي√         طشٌقت حقىٌى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يخىافشة بذسجت يحذودة    غٍش يخىافشةيخىافشة          √ انًشاجغ انؼهًٍت -

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غٍش يخىافشة    √ انىسائم انًؼٍُت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 وانخاياث

 غٍش يخىافشة√ يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال ٌىجذ

نتيجووووووووووة تقووووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تحسوووي   -6

 -الوقشس :

 حىفٍش يجًىػت ثشٌت يٍ انًشاجغ االنكخشوٍَت نهًقشس -1

 انباحشوَاث انًُاسبت نًالبس انسهشةاضافت اَىاع جذٌذة يٍ -2

 حىصٌغ حى ٍف انًقشس ػهى ان ال  فى انًحاضشة االونى -4

 

هالحظوووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذث (

1- 

2- 

3- 

ننيوووز  هووو  هوووا تووون ت -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

  أَىاع جذٌذة يٍ انباحشوَاثاضافت  -1

 يىدٌالث جذٌذة نهخُفٍزاضافت  -2

3- 

ها لن يتن تننيز  هو   -9

)يدددا هدددً و هقتشحوووات 

 ا سبا  (

 ال ٌىجذ -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61



 
 
 
 
 

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ىٌش 

 انًس%ىل ػٍ انخُفٍز انخ ىٌش حىقٍج  حى ٍف انخ ىٌش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشوٍَدت انًشاجدغ يدٍ ثشٌدت يجًىػدت حدىفٍش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٌس اثُاء

 انباحشوَاث.اضافت اَىاع جذٌذة يٍ -1 

 أَىاع جذٌذة يٍ انًىدٌالث نهخُفٍز.اضافت -2 

 

 اسخار انًادة قبم بذاٌت انخشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فى ان ال  ػهى انًقشس حى ٍف ٌغحىص

 االونى

اسددخخذاو اسددانٍب جذٌددذة فددً انخددذسٌس ي ددم انددخؼهى 

 انًذيج .

 اسخار انًادة انخشو بذاٌت

 أ.و.د/ دػاء ػبذ انًجٍذ إبشاهٍى جؼفش            اسى يُسق انًادة :  أ/د حُاٌ حسًُ

 و   2020/ 12/  6انخاسٌخ :     انخىقٍغ :                                           

 



 
 
 

 
 

 (16 نمهذج رقم )
 تقخيخ مقخر دراسي

 االقتراد المندلي( قدم – تمهيجي دبمهم الفخقة الثانية  )مالبذ ونديج(–حمقات البحث  ) 

 9191-9109لمعام الجامعي 

 جامعة / أكاديمية : المنهفية
 كمية / معهج :التخبية النهعية

 قدم: االقتراد المندلي
 -معمهمات أساسية : –أ 
 حمقات البحث   السقرراسم  1
 اقتراد مشزلي التخرص 2
 الثانيو الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي -( نظري + ) 2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 تذكيل مجمس القدم الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر        متهفر    نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أستاذ واحد لمسادة  عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخررة : –ب 
 -اإلحرائيات : – 1
 7 عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 6 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد      %                 عدد           نتيجة االمتحان  -

 غائب  85.71       6 ناجح   
الشدببببببببببة السنهيبببببببببة % لمشببببببببباجحين  بقبببببببببا  -

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
 جيد جدا         -     ازمست 
 مقبهل              جيد       

 -تجريذ المقخر : – 2
  العمسى البحث مفيهم-1 السهضهعات التي تم تدريديا -

  التعميم تكشهلهجيا فى البحث مشاىج أنهاع-2

√ 

1  

50 

3131

- 

14.28 

50 



 وما التعميم تكشهلهجيا فى البحثية الخطة مكهنات-3
  مختمفة مكهنات من تذسمو

  صياغتيا وكيفية  وتحديدىا  البحثية السذكمة-4
  وأنهاعيا وصياغاتيا البحث فروض مفيهم-5
 العيشات-6
  البحث أىسية-7
  البحث أىداف-8
 تحميبببببببببببل_ االسبببببببببببتبيان البيانبببببببببببات جسبببببببببببع ادوات-9

 السزسهن 
 السقابمة_ السالحظة-10
 وحدوده البحث مجتسع-11
 البحث مشاىج-12
 التهثيق-13
 العيشة عمى البحث تطبيق كيفية-14
 البحثية اإلجراءات-15
  الشتائج-16
 الشتائج تفدير-17
 البحثي السذروع-18
 العام اخر اختبار-19

% لسببببا تببببم تدريدببببو مببببن السحتببببهي ا ساسببببي  -
 لمسقرر

90% 

 85<            84 -60       60> مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
 85<         84-60       60> مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 اسمهب السحاضرة السطهرة - أساليب التعميم والتعمم -

 اسمهب البيان العسمي .-
 اسمهب العرف الذىشى.-
 استراتيجية حل السذكالت .-
 استراتيجية التعميم القائم عمي السذروعات .-
 استراتيجية التعميم التعاوني . -

م البببببي نيالبببببة  الفربببببل الدراسبببببي 15/3/2020مبببببن 
الثبببببباني اسببببببتخدام السشرببببببات االلكترونيببببببة و بببببببكات 

-Google class roomالتهاصببل االجتسبباعي )
Whats App ) 

√ 

√ 



 
  فهي            نظري               ريقة تقهيم الطالب -

اسبببببببتخدام السشربببببببات االلكترونيبببببببة أعسبببببببال فربببببببمية 
 Google classو ببكات التهاصبل االجتسباعي )

room-Whats App ) 
 عسمي              

 -اإلمكانات المتاحة لمتجريذ : -3
  متهافرة بدرجة محدودة   بشك السعرفة      متهافرة  السراجع العمسية -

 غير متهافرة
 متببهافرة بدرجببة محببدودة   بشببك السعرفببة            متببهافرة  الهسائل السعيشة-

 غير متهافرة
 √غير متهافرة متهافرة بدرجة محدودة         متهافرة  السدتمزمات والخامات -

 
عدم من الرعهبات التي تعرض ليا السقرر  -  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4

تهافر العدد الكافي من أعزاء اليينة السعاونة 
 ، لتدريس الجانب التطبيقي

 %  -          -نتيجة تقهيم الطالب لممقخر: -5
 . راء مراجع حديثة لمسكتبة  -1 -مقتخحات تحدين المقخر : -6

أسنمة لمسقرر لتدريب الطالب عمى  إعداد بشك -2
 ا نساط السختمفة لمتقهيم.

التغذلة زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص  -3
 وعمهم اال عسة 

 انتداب من لقهم بتدريس الجانب التطبيقي -4
زيادة عدد السدرجات وا ماكن الستاحة لتدريس  -5

 الشظري  
تهفير مكان مشاسب لتخزين أعسال الطالب  -6

 ي معارض الكمية والجامعةالستخداميا ف
)إن مالحظااااات المااااخاجعين الخااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يهجد

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 



ما تم تنفيحه من مقتخحات التطاهيخ ياي  -8
 العام الدابق

 . راء مراجع حديثة لمسكتبة  -1
 انتداب من لقهم بتدريس الجانب التطبيقي -2
االلمام بتقنيات واساليب تنفيح خالل الثالث  -3

اسابيع االولي من الفرل الجراسي الثاني 
 Google class)واستكمال التنفيح من خالل 

room-Whats App ) 
)مبا ىبي ما لم يتم تنفيحه من مقتخحاات  -9

 و ا سباب (
إعداد بشك أسنمة لمسقرر لتدريب الطالب عمى  -1

بدبب عدم وجهد تدريب  ا نساط السختمفة لمتقهيم.
كافي بالكمية  عزاء ىينة التدريس عمى وضع 

 بشهك ا سنمة
وذلك زيادة عدد السعيدين السعيشين في تخرص. -2

بدبب الخطة الخسدية بالقدم التي يتم بيا تعيين 
معيد كل عام عمى أن لكهن تخرص السعيد في 2

 التغذلة والسالبس كل عام واإلدارة كل عامين
درجات وا ماكن الستاحة لتدريس زيادة عدد الس -3

بدبب محدودلة ا ماكن وزيادة أعداد الشظري 
  الطالب كل عام

تهفير مكان مشاسب لتخزين أعسال الطالب  -4
الستخداميا في معارض الكمية والجامعة بدبب 

 محدودلة ا ماكن السخررة لمقدم بالكمية
 -خطة التطهيخ لممقخر لمعام القادم : -10

 المدئهل عن التنفيح تهقيت التطهيخ  تهصيف التطهيخ التطهيخ  مجاالت
تحدين 
إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بدالة العام   راء مراجع حديثة لمسكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجشة  راء الكتب بالقدم

إعداد بشك أسنمة لمسقرر لتدريب 
الطالب عمى ا نساط السختمفة 

 لمتقهيم.

عزه ىينة التدريس القائم  تدريس السقرر قبل
ووكالة الكمية  بالتدريس

 لذنهن التعميم والطالب 
زيادة عدد السعيدين السعيشين في 

 تخرص إدارة السشزل.
مع بدالة الخطة 
 الخسدية القادمة

 القدم العمسي وعسيد الكمية

القدم العمسي ووكالة الكمية  قبل تدريس السقررانتداب من لقهم بتدريس الجانب 



 لذنهن التعميم والطالب التطبيقي
زيادة عدد السدرجات وا ماكن  تحدين السرافق 

 الستاحة لتدريس الشظري  
في الخطة 

 السدتقبمية لمكمية 
 عسيد الكمية 

تهفير مكان مشاسب لتخزين 
أعسال الطالب الستخداميا في 

 معارض الكمية والجامعة

 نهن السكان وعسادة إدارة  قبل تدريس السقرر
 الكمية

                      د/ حنان المرخي البخنامج  مندق أستاذ المادة: أ.د/ سعيج مناع جاد الخب                       

 مجيخ البخنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمهد يهسف       رئيذ مجمذ القدم العممي :أ.د/ سعيج مناع جاد الخب

 م  2020 /  12/    6التاريخ :                                              التهقيع :
 

 

 

 (06)  رقم نمهذج
 دراسي مقخر تقخيخ

9108-9109 
 المنهفية:  أكاديمية/  جامعة

 النهعية التخبية: معهج/  كمية
 المندلي االقتراد: قدم

 -: أساسية معمهمات – أ
 (البحث حلقة) السقرر اسم 1
 مشزلي اقتراد التخرص 2
 9109-9108 مالبذ  دبمهمة ثانية السدتهي /  الفرقة 3
  نظري ( 2)  السعتسدة الداعات/  الهحدات عدد 4
 القدم مجمس تذكيل االمتحانات لجشة الختيار الستبع الشظام 5
 متهفر غير          متهفر  لالمتحان الخارجية السراجعة نظام 6
  لمسادة ةأستاذ ثالث بالتدريس القائسين عدد 7
 -: متخررة معمهمات – ب
 -: اإلحرائيات – 0
 5 بالسقرر السمتحقين الطالب عدد -
     5  االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

√ 



 %                عدد%                      عدد            االمتحان نتيجة -
 غائب         100       5    ناجح

  بقبببببببببا لمشببببببببباجحين%  السنهيبببببببببة الشدببببببببببة -
 عمييا الحاصمين لمتقديرات

 %         جدا جيد     %20      مستاز 
 %20 مقبهل                          جيد 

 -: المقخر تجريذ – 9
  العمسى البحث مفيهم .1 تدريديا تم التي السهضهعات -

  التعميم تكشهلهجيا فى البحث مشاىج أنهاع .2
 تكشهلهجيببببببا فببببببى البحثيببببببة الخطببببببة مكهنببببببات .3

  مختمفة مكهنات من تذسمو وما التعميم
 وكيفيببببببببببة  وتحديببببببببببدىا  البحثيببببببببببة السذببببببببببكمة .4

  صياغتيا
  وأنهاعيا وصياغاتيا البحث فروض مفيهم .5
 العيشات .6
  البحث أىسية .7
  البحث أىداف .8
 تحميببببببل_ االسببببببتبيان البيانببببببات جسببببببع ادوات .9

 السزسهن 
 السقابمة_ السالحظة .10
 وحدوده البحث مجتسع .11
 البحث مشاىج .12
 التهثيق .13
 العيشة عمى البحث تطبيق كيفية .14
 البحثية اإلجراءات .15
  الشتائج .16
 الشتائج تفدير .17
 البحثي السذروع .18
 العام اخر اختبار .19

 ا ساسببببي السحتببببهي  مببببن تدريدببببو تببببم لسببببا%  -
 لمسقرر

100% 

 85<            84 -60       60>  السقرر بسحتهي  بالتدريس القائسين التزام مدي -
 85<         84-60       60> السقرر لسهضهعات االمتحان تغطية مدي -
 عسمي تدريب           نظرية محاضرات والتعمم التعميم أساليب -

0 

 60%  
 

 

√ 

√ 

%

 

√ √ 



 فرمية أنذطة          حالة دراسة
 ( :       تذكر) الفرمية ا عسال
 الطالب  عسال فشية معارض

  فهي                        نظري   الطالب تقهيم  ريقة -
 عسمي               فرمية أعسال

 -: لمتجريذ المتاحة اإلمكانات -3
 متهافرة غير    محدودة بدرجة متهافرة      متهافرة  العمسية السراجع -
 متهافرة غير    محدودة بدرجة متهافرة      متهافرة  السعيشة الهسائل-
 متهافرة غير    محدودة بدرجة متهافرة      متهافرة  والخامات السدتمزمات -
 عدم السقرر ليا تعرض التي الرعهبات من -  -:وتنظيمية إدارية قيهد -4

 السعاونة اليينة أعزاء من الكافي العدد تهافر
 وجهد عدم كذلك ،التطبيقي الجانب لتدريس
 من الشاتجة الفشية ا عسال لتخزين كافية أماكن
 .بالقدم لمطالب التطبيقي الجانب

 %90.33            -:لممقخر الطالب تقهيم نتيجة -5
 . لمسكتبة حديثة مراجع  راء -7 -: المقخر تحدين مقتخحات -6

 عمى الطالب لتدريب لمسقرر أسنمة بشك إعداد -8
 .لمتقهيم السختمفة ا نساط

 التغذلو تخرص في السعيشين السعيدين عدد زيادة -9
 التطبيقي الجانب بتدريس لقهم من انتداب -10
 

 إن) الخااااارجيين المااااخاجعين مالحظااااات -7
 ( وجدت

 يشطبق ال

 ياي التطاهيخ مقتخحات من تنفيحه تم ما -8
 الدابق العام

 . لمسكتبة حديثة مراجع  راء -4
 التطبيقي الجانب بتدريس لقهم من انتداب -5

 ىبي مبا) مقتخحاات من تنفيحه يتم لم ما -9
 ( ا سباب و

 عمى الطالب لتدريب لمسقرر أسنمة بشك إعداد -5
 تدريب وجهد عدم بدبب. لمتقهيم السختمفة ا نساط
 وضع عمى التدريس ىينة  عزاء بالكمية كافي
 ا سنمة بشهك

 تخرص في السعيشين السعيدين عدد زيادة -6
 التي بالقدم الخسدية الخطة بدبب وذلك.التغذلو

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

  
√ 



 لكهن  أن عمى عام كل واحد معيد تعيين بيا يتم
 واإلدارة والسالبس التغذلة في السعيد تخرص
 عام كل بالتبادل

 بالكمية لمقدم السخررة ا ماكن محدودلة -7
 -: القادم لمعام لممقخر التطهيخ خطة -01

 التنفيح عن المدئهل  التطهيخ تهقيت التطهيخ تهصيف  التطهيخ مجاالت
 تحدين
 إمكانيات
  التدريس

   

 العام بدالة مع  لمسكتبة حديثة مراجع  راء
 الدراسي

 العميا الدراسات وكالة
 بالقدم الكتب  راء ولجشة

 لتدريب لمسقرر أسنمة بشك إعداد
 السختمفة ا نساط عمى الطالب
 .لمتقهيم

 القائم التدريس ىينة عزه السقرر تدريس قبل
 الكمية ووكالة بالتدريس
  والطالب التعميم لذنهن 

 في السعيشين السعيدين عدد زيادة
 .التغذلو تخرص

 الخطة بدالة مع
 القادمة الخسدية

 الكمية وعسيد العمسي القدم

 الجانب بتدريس لقهم من انتداب
 التطبيقي

 الكمية ووكالة العمسي القدم السقرر تدريس قبل
 والطالب التعميم لذنهن 

 يذار حدني حنان/ د.أ :المادة أستاذ

  الخب جاد مناع سعيج/ د.أ             

           المرخي  دحنان/ البخنامج مندق          يهسف محمهد صالح زينب/ د.م.أ            

 يهسف محمهد صالح زينب/ د.م.أ:  البخنامج مجيخ الخب جاد مناع سعيج/ د.أ: العممي القدم مجمذ رئيذ  

 

                               م  2019/  10/ 9   التاريخ :                           :    التهقيع              

 

 :    /    / التاريخ        

 
 
 
 
 

 



 

 

 (06)  رقم نمهذج
 دراسي مقخر تقخيخ

2017-2018 
 المنهفية:  أكاديمية/  جامعة

 النهعية التخبية: معهج/  كمية
 المندلي االقتراد: قدم

 -: أساسية معمهمات – أ
  بحث حمقة السقرر اسم 1
 مشزلي اقتراد التخرص 2
 2018-2017 مالبذ  دبمهمة ثانية السدتهي /  الفرقة 3
  نظري ( 2)  السعتسدة الداعات/  الهحدات عدد 4
 القدم مجمس تذكيل االمتحانات لجشة الختيار الستبع الشظام 5
 متهفر غير          متهفر  لالمتحان الخارجية السراجعة نظام 6
 اساتذة ثالثة بالتدريس القائسين عدد 7
 -: متخررة معمهمات – ب
 -: اإلحرائيات – 0
 2 بالسقرر السمتحقين الطالب عدد -
     2  االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -
 %                عدد%                      عدد            االمتحان نتيجة -

 غائب                     100       2       اجحن

  بقبببببببببا لمشببببببببباجحين%  السنهيبببببببببة الشدببببببببببة -
 عمييا الحاصمين لمتقديرات

 جدا جيد %100     مستاز 
 مقبهل                    جيد 

 -: المقخر تجريذ – 9
  العمسى البحث مفيهم .1 تدريديا تم التي السهضهعات -

  البحث مشاىج أنهاع .2
 ومبببببا التعمببببيم فببببى البحثيبببببة الخطببببة مكهنببببات .3

  مختمفة مكهنات من تذسمو
 وكيفيببببببببببة  وتحديببببببببببدىا  البحثيببببببببببة السذببببببببببكمة .4

  صياغتيا

√ 

 

  %

 

%

 

 

 



  وأنهاعيا وصياغاتيا البحث فروض مفيهم .5
 العيشات .6
  البحث أىسية .7
  البحث أىداف .8
 تحميببببببل_ االسببببببتبيان البيانببببببات جسببببببع ادوات .9

 السزسهن 
 السقابمة_ السالحظة .10
 وحدوده البحث مجتسع .11
 البحث مشاىج .12
 التهثيق .13
 العيشة عمى لبحثا تطبيق كيفية .14
 البحثية اإلجراءات .15
  الشتائج .16
 الشتائج تفدير .17
 البحثي السذروع .18
 العام اخر اختبار .19

 ا ساسببببي السحتببببهي  مببببن تدريدببببو تببببم لسببببا%  -
 لمسقرر

100% 

 85<            84 -60       60>  السقرر بسحتهي  بالتدريس القائسين التزام مدي -
 85<         84-60       60> السقرر لسهضهعات االمتحان تغطية مدي -
 عسمي تدريب           نظرية محاضرات والتعمم التعميم أساليب -

 فرمية أنذطة          حالة دراسة
 ( :       تذكر) الفرمية ا عسال
 الطالب  عسال فشية معارض

  فهي                        نظري   الطالب تقهيم  ريقة -
 عسمي               فرمية أعسال

 -: لمتجريذ المتاحة اإلمكانات -3
 متهافرة غير    محدودة بدرجة متهافرة      متهافرة  العمسية السراجع -
 متهافرة غير    محدودة بدرجة متهافرة      متهافرة  السعيشة الهسائل-
 متهافرة غير    محدودة بدرجة متهافرة      متهافرة  والخامات السدتمزمات -

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ √ 

  

√ 



 عدم السقرر ليا تعرض التي الرعهبات من -  -:وتنظيمية إدارية قيهد -4
 السعاونة اليينة أعزاء من الكافي العدد تهافر

 وجهد عدم كذلك ،التطبيقي الجانب لتدريس
 من الشاتجة الفشية ا عسال لتخزين كافية أماكن
 .بالقدم لمطالب التطبيقي الجانب

 %90.33            -:لممقخر الطالب تقهيم نتيجة -5
 . لمسكتبة حديثة مراجع  راء -11 -: المقخر تحدين مقتخحات -6

 عمى الطالب لتدريب لمسقرر أسنمة بشك إعداد -12
 .لمتقهيم السختمفة ا نساط

 تخرص في السعيشين السعيدين عدد زيادة -13
 التغذلو

 التطبيقي الجانب بتدريس لقهم من انتداب -14
 لتدريس الستاحة وا ماكن السدرجات عدد زيادة -15

   الشظري 
 الطالب أعسال لتخزين مشاسب مكان تهفير -06

 والجامعة الكمية معارض في الستخداميا
 إن) الخااااارجيين المااااخاجعين مالحظااااات -7

 ( وجدت
 يشطبق ال

 ياي التطاهيخ مقتخحات من تنفيحه تم ما -8
 الدابق العام

 . لمسكتبة حديثة مراجع  راء -6
 التطبيقي الجانب بتدريس لقهم من انتداب -7

 ىبي مبا) مقتخحاات من تنفيحه يتم لم ما -9
 ( ا سباب و

 عمى الطالب لتدريب لمسقرر أسنمة بشك إعداد -8
 تدريب وجهد عدم بدبب. لمتقهيم السختمفة ا نساط
 وضع عمى التدريس ىينة  عزاء بالكمية كافي
 ا سنمة بشهك

 تخرص في السعيشين السعيدين عدد زيادة -9
 التي بالقدم الخسدية الخطة بدبب وذلك.التغذلو

 لكهن  أن عمى عام كل واحد معيد تعيين بيا يتم
 واإلدارة والسالبس التغذلة في السعيد تخرص
 عام كل بالتبادل

 



 -: القادم لمعام لممقخر التطهيخ خطة -01
 التنفيح عن المدئهل  التطهيخ تهقيت التطهيخ تهصيف  التطهيخ مجاالت
 تحدين
 إمكانيات
  التدريس

   

 العام بدالة مع  لمسكتبة حديثة مراجع  راء
 الدراسي

 العميا الدراسات وكالة
 بالقدم الكتب  راء ولجشة

 لتدريب لمسقرر أسنمة بشك إعداد
 السختمفة ا نساط عمى الطالب
 .لمتقهيم

 القائم التدريس ىينة عزه السقرر تدريس قبل
 الكمية ووكالة بالتدريس
  والطالب التعميم لذنهن 

 في السعيشين السعيدين عدد زيادة
 .التغذلو تخرص

 الخطة بدالة مع
 القادمة الخسدية

 الكمية وعسيد العمسي القدم

 الجانب بتدريس لقهم من انتداب
 التطبيقي

 الكمية ووكالة العمسي القدم السقرر تدريس قبل
 والطالب التعميم لذنهن 

 يذار حدني حنان/ د.أ :المادة أستاذ

  الخب جاد مناع سعيج/ د.أ             

           المرخي  حنان د/ البخنامج مندق          يهسف محمهد صالح زينب/ د.م.أ            

 يهسف محمهد صالح زينب/ د.م.أ:  البخنامج مجيخ الخب جاد مناع سعيج/ د.أ: العممي القدم مجمذ رئيذ  

 م  2018 /  6/    24:    التاريخ:                                             التهقيع
 
 

 

 

 

 



 

 
 (16نطهذج رقم ) 

 تقرير مقرر دراسي
 جامعة / أكاديطية : الطظهفية
 كمية / معهد :التربية الظهعية

 قدم: االقتصاد الطظزلي
 -معمهمات أساسية : –أ 
 دراسة متقدمة فى الشديج اسم السقرر 1
 اقتراد مشزلي   التخرص 2
 دبمهم الثانية  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي ( نظري + )2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 يذكل بسعرفة مجمس القدم  الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر           √  نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ لمسادة  القائسين بالتدريسعدد  7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 ال يوجد طالب عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %            %             عددد عد نتيجة االمتحان  -
 ناجح          راسب            

السئهية % لمشاجحين طبقا لمتقديرات الشدبة  -
 الحاصمين عميها

 جيد جدا   مستاز                    
 مقبهل       جيد                      

 -تدريس الطقرر : – 2
إختبارات النسيج-1 السهضهعات التي تم تدريدها -  

مراقبة مراحل اإلنتاج –إختيار الخامة -2  

 تطوير مراحل اإلنتاج.-3

 .أدوات وعناصر إختبار المنسوجات-4

 .الطرق القياسية لإلختبارات النسجية -5

جهات اإلختبارات والقياسات في  جمهوريية مصير -6



 
 .العربية

 اإلختبارات المعملية للمنسوجات .-7

التطيييور فييي  مجيييال صيييناعة المنسيييوجات بن ييير  -8

 مستقبلية.

 

% لسااا تاام تدريداال ماان السحتااهي ا ساسااي  -
 لمسقرر

  

مااااادي التااااازام القاااااائسين بالتااااادريس بسحتاااااهي  -
 السقرر 

        <60             60-84     √     >85 

 85<    √      84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي √محاضرات نظرية       √       أساليب التعميم والتعمم -

 أنذطة فرمية   √دراسة حالة                     
 عسل ا بحاث ورفعها عمى السشرة-     

 ا عسال الفرمية )تذكر( :   ......................
 نظري                  شفهي     √     طريقة تقهيم الطالب -

 عسمي    √أعسال فرمية            √   
 -تدريس :اإلمكانات الطتاحة لم -3
 متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة     متهافرة     السراجع العمسية -
 متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة    متهافرة      الهسائل السعيشة-
 متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة متهافرة         السدتمزمات والخامات -
  -  -وتظظيطية:قيهد إدارية  -4
 %   -نتيجة تقهيم الطالب لمطقرر: -5
تااااهفير أحاااادث ا دوات والخامااااات واالالت الحديثااااة -1 -مقترحات تحدين الطقرر : -6

 الالزمة لمسقرر.
إعاااداد بشاااة أسااائمة لتااادريب الطاااالب عماااى أسااااليب  -2

 التقهيم السختمفة.
)إن مالحظاااااات الطاااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

  -1ما تم تظفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8



 

 -2 العام الدابق
3- 

)ماا ياي ما لم يتم تظفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

إعااداد بشااة أساائمة لمسقاارر بداابب عاادم وجااهد تاادريب -1
 كافي  عزاء ييئل التدريس.

 -خطة التطهير لمطقرر لمعام القادم : -10
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
تحدين إمكانيات 

 التدريس 
   

شراء مراجع حديثة 
 لمطكتبة 

وكالة الدراسات  مع بداية العام الدراسي
العميا ولجظة شراء 

 الكتب بالقدم
إعداد بظك أسئمة  

لمطقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنطاط الطختمفة 
 لمتقهيم.

عضه هيئة  قبل تدريس الطقرر
التدريس القائم 

 بالتدريس

إستخدام مهاقع الظت  
لمتعرف عمى كل ما 

مجال هه جديد  ي 
 الظديج

عضه هيئة  مع بداية تدريس الطقرر
التدريس القائم 
بالتدريس مع 

 الطالب
    

زيادة عدد الطدرجات  تحدين الطرا ق 
واألماكن الطتاحة 
 لتدريس الظظري  

 عطيد الكمية   ي الخطة الطدتقبمية لمكمية 

ته ير مكان مظاسب  
لتخزين أعطال 

الطالب الستخدامها 
 ي معارض الكمية 

إدارة شئهن الطكان  قبل تدريس الطقرر
 وعطادة الكمية



 

 والجامعة
 السادة :ا.د/ حشان حدشي يذارأستاذ اسم 

 :  التهقيع :                                            التاريخ 
 

 

 



 

 

 

 

 تغزيح ٍتقذً   حقرير مقرر دراسي

 -مؼلومبث 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

 -مؼلومبث 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 المراجؼين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي الؼااب   -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 للؼب  القبد  : -10

 المسئول ػن 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 
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 تغزيح ٍتقذً   حقرير مقرر دراسي

 -مؼلومبث 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

 -مؼلومبث 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

ٍ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 -امٍيْيببحتقغببيٌ امدَبباع  -ٍ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  -ادسٕاٍظ

 

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىيذُٕ٘ ٗاىتذ٘الخ اىتبي قبذ -6

 تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ 

أثبش ّقبض ٗصيبادج  -االدتياجاخ اىغزائيح  ىيفشد ٍِ اىذُٕ٘-7

 اىذُٕ٘.

√ 

  5 

28.5

7 

42.85 

14.28 

11.42 



 

 

 

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

 ٍٗظادسٕاٗظائفٖا. اىتشمية اىنيَيائي ىٖا 

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.

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

 اىذي٘يح اىَختيفح ٗأعشاع ّقض ٗصيادج اىفيتاٍيِ.

يتاٍيْبباخ ٍقاسّببح تببيِ اىفيتاٍيْبباخ اىزائثببح فبب  اىَبباء ٗاىف-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   -ااىتقغيٌ اىعاً ىٖ

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

 اىعَيياخ.ٗاىتذ٘الخ اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ 

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 

ؽعَبح ٗاىتبي قبذ تعبشع اىغزاء أّٗاتجح ٍِ عَيياخ إعذاد ام

 اىجغٌ ىإلطاتح تامٍشاع ماىغشؽاّاخ.

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

 تْشيؾ اىجٖاص اىَْاعيإَٔيح اىَْاعح ٗميفيح -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 -

 ٍذاػشاخ ّظشيح           تذسية عَيي أعاىية اىتعييٌ ٗاىتعيٌ -

 دساعح داىح          أّشطح فظييح

 امعَاه اىفظييح )تزمش( :       

 

 ّظشي                       شف٘ي  ؽشيقح تق٘يٌ اىطالب -

 أعَاه فظييح               عَيي

 -اإلمكبنبث المخبحت للخذريس : -3

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجحٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَشاجع اىعيَيح -

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اى٘عائو اىَعيْح-

 ٍت٘افشج      ٍت٘افشج تذسجح ٍذذٗدج             غيش ٍت٘افشج  اىَغتيضٍاخ ٗاىخاٍاخ -

 ال ي٘جذ. -   -قيود إداريت وحنظيميت: -4

    -نخيجت حقويم الطالة للمقرر: -5

 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 المراجؼين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي الؼااب   -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 للؼب  القبد  : -10

 المسئول ػن 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/ ػلي رصبص 

 2019/ 10/      9الخوقيغ :                                            الخبريخ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تغزيح ٍتقذً   دراسيحقرير مقرر 

 

 -مؼلومبث 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  اىخاسجيح ىالٍتذاُ ّظاً اىَشاجعح 6

 ىيَادج  يِأعتار  عذد اىقائَيِ تاىتذسيظ 7

 -مؼلومبث 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

ٍ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

√ 

 2 

20 33.33 

13.33 

26.6 



 

 

 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 المراجؼين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي الؼااب   -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 للؼب   -10

 المسئول ػن 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 

   

 ػبدل مببرك اسم منسق المبدة : أ.د/ ػلي رصبص أ.د/

 2018/  6/    24الخوقيغ :                                            الخبريخ :  

 

√ 

√ 
√ 



 

 

  تغذية متقدم  تقرير مقرر دراسي
 -مؼلومبث 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

 -مؼلومبث 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

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

√ 

 2 

25 25 

33.33 

12.5 



 

 

 اىتشمية اىنيَيائي ىٖا  ٍٗظادسٕاٗظائفٖا.

اىٖؼٌ ٗاإلٍتظاص ٗاميغ ىينشتٕ٘يذساخ ٗاىتذب٘الخ  -9

 اىتي قذ تذذث أثْاء ٕزٓ اىعَيياخ.

أثبش ّقبض  -االدتياجاخ اىيٍ٘يح ٍِ اىنشتٕ٘يذساخ ىيفشد-10

 َظذس أعاعي ىيطاقح.ٗصيادج اىنشتٕ٘يذساخ ٗدٗسٕا م

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 -

 ( √)حأّشطح فظيي    ( √)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 المراجؼين الخبرجيين  -7

مااب حاام حن ياامق ماان مقخرحاابث الخطااوير  ااي الؼااب   -8

 السببق

 ىيَنتثح .ششاء ٍشاجع دذيثح  -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

تغثة ٍذذٗديح امٍامِ ٗصيادج أعذاد اىطالب مو عاً 

 ٍشديح اىثناى٘سي٘ط

 -القبد  :خطت الخطوير للمقرر للؼب   -10

 المسئول ػن 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 

   

 ػبدل مببرك اسم منسق المبدة : أ.د/ ػلي رصبص أ.د/

    2018/  1/   28الخوقيغ :                                            الخبريخ :   
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