
 
 

 ( 16 نموذج رقم )
 م  2017  – 2016تقدم للعام الجامعي نماذج المالبس متقرير مقرر  

 
 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 
   نماذج المالبس متقدم  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 أولي دبلوم  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي  2) ( نظري 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 ✔غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ؟؟؟؟؟؟ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
عدددددددددد التددددددددال  الملتحقددددددددين  -

 بالمقرر
1 

عددددددددد التدددددددال  الدددددددد  ن أدوا  -
 االمتحان 

1 

 %               عدد      %                 عدد            نتيجة االمتحان  -
    0     0   راسب          100        1    ناجح  

النسبة المئويدة % للنداجحين   -
طبقددددددددا للتقدددددددددد رات الحا دددددددددلين 

 عليها

 %0   جيد جدا    %0     ازممت 
 % 100    مقبول   %    0     جيد   

 %0ضعيف  
 %ضعيف جدا   . 

 % 0راسب الئحة 
 
 

 -تدريس المقرر : – 2



 
 

عدددددددددددددددددددددددد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع 

مفاهيم   -1 
النماذج الملبسية  

 المختلفة   

3 1 

األنواع   -2

 المختلفة للنماذج 

 4و  3و  2 9

أهمية تدريج  -3

 الباترون  

 6و5 6

األسس   -4

التطبيقية الخاصة  

بتكنولوجيا تدريج  

 النماذج  

 8و7 6

الترق المختلفة  -5
المستخدمة في 
 تدريج النماذج   

 12و11و10و9 12

مميزات وعيو   -6
بعض الترق 

 الشائعة في التدريج   

 14و13 6

طرق تخطيط  -7

 الماركر

6 

 

 16و15

 

طرق فرش  -8
   القماش وأدواته 

 18و17 6

 22و 21و20و19 12التتورات -9



 
 

الحد ثة في نماذج  
 المالبس

تتبيقات -10
متنوعة لتدريج  
 نماذج المالبس 

 28و27و26و25و24و23 18

% لما تم تدريسده مدن المحتدوي   -
 األساسي للمقرر

100% 

مددددي التدددزام القدددائمين بالتددددريس  -
 بمحتوي المقرر 

 >85 

مدددددددددددددددي ت تيددددددددددددددة االمتحددددددددددددددان  -
 لموضوعات المقرر

 <60       60-84                         >85 

 تدريب عملي           محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -
 فصليةأنشتة     دراسة حالة      

        األعمال الفصلية )ت كر( :   
 بحث علمي   –مشروع  -معارض فنية ألعمال التال   -

 شفوي                    نظري   طريقة تقويم التال   -
 عملي          أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
 غير متوافرة  ✔متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
 الكلية . عدم توافر مراجع حد ثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ك لك عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

نتيجةةةةةةةة تقةةةةةةةويم ال ةةةةةةةالب  -5
  -للمقرر:

 %  ؟؟؟؟؟؟؟؟      

✔

√ 

✔

 √  
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 √

✔ 
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√ ✔
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✔
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✔

√ 
√
✔ 

✔

√
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مقترحةةةات تنسةةةير المقةةةرر  -6
:- 

 توفير مراجع حد ثة بمكتبة الكلية . -1
 توفير أماكن للتدريس  -2

مالحظةةةةةةةةةةات المةةةةةةةةةةرا عير  -7
 )إن وجدت (الخار يير  

 ال  نتبق

مقترحةات ما تم تنفيذه مر    -8
 الت وير في العام السابق

 . شراء مراجع حد ثة للمكتبة  -1

مةةةةا لةةةةم ذةةةةتم تنفيةةةةذه مةةةةر  -9
 )ما هي و األسبا  (مقترحات 

 عدم توافر أماكن للتدريس  -1

 -خ ة الت وير للمقرر للعام القادم : -10
مجةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت 

 الت وير 
 المسئول عر التنفيذ توقيت الت وير  توصيف الت وير

تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

شراء مراجع حد ثة  
 للمكتبة  

مع بداية العام  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب 
 بالقسم 

اتاحة الفر ة  
للتال  للدخول  

علي شبكة االنترنت  
 بالكلية   

قبل تدريس  
 المقرر

القسم العلمي ووكالة الكلية لشئون التعليم  
 وادارة المشتريات  والتال  

تحسين  
 المرافق 

توفير أماكن  
لتدريس الجزء 

 النظري 

في الختة 
المستقبلية  

 للكلية 

ادارة المشتريات ووكالة شئون التعليم  
 والتال  س 

تجهيز قاعات  
لتدريس االطار  

 التتبيقي  

في الختة 
المستقبلية  

 للكلية

 وكالة شئون التال   

   أ / د : حنان حسني يشار اسم منسق المادة : 
 م 2017 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 



 
 

 

 ( 16 نموذج رقم )
 م  2020  – 2019تقدم للعام الجامعي نماذج المالبس متقرير مقرر  
 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 
   نماذج المالبس متقدم  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص  2
 دكتوراه أولي  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي  2) ( نظري 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 ✔غير متوفر         متوفر    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
عدددددددددد التددددددددال  الملتحقددددددددين  -

 بالمقرر
3 

عددددددددد التدددددددال  الدددددددد  ن أدوا  -
 االمتحان 

3 

 %               عدد      %                 عدد            نتيجة االمتحان  -
    0     0   راسب          100      3    ناجح  

النسبة المئويدة % للنداجحين   -
طبقددددددددا للتقدددددددددد رات الحا دددددددددلين 

 عليها

 %66.66   جيد جدا    %33.33     ازممت 
 % 0    مقبول   %    0     جيد   

 %0ضعيف  
 %ضعيف جدا   . 

 % 0راسب الئحة 
 
 

 -تدريس المقرر : – 2



 
 

عدددددددددددددددددددددددد  الموضوع   الموضوعات التي تم تدريسها -
 الساعات 

 األسبوع 

مفاهيم   -1 
النماذج الملبسية  

 المختلفة   

3 1 

األنواع   -2

 المختلفة للنماذج 

 4و  3و  2 9

أهمية تدريج  -3

 الباترون  

 6و5 6

األسس   -4

التطبيقية الخاصة  

بتكنولوجيا تدريج  

 النماذج  

 8و7 6

الترق المختلفة  -5
المستخدمة في 
 تدريج النماذج   

 12و11و10و9 12

مميزات وعيو   -6
بعض الترق 

 الشائعة في التدريج   

 14و13 6

طرق تخطيط  -7

 الماركر

6 

 

 16و15

 

طرق فرش  -8
   القماش وأدواته 

 18و17 6

 22و 21و20و19 12التتورات -9



 
 

الحد ثة في نماذج  
 المالبس

تتبيقات -10
متنوعة لتدريج  
 نماذج المالبس 

 28و27و26و25و24و23 18

% لما تم تدريسده مدن المحتدوي   -
 األساسي للمقرر

100% 

مددددي التدددزام القدددائمين بالتددددريس  -
 بمحتوي المقرر 

 >85 

مدددددددددددددددي ت تيددددددددددددددة االمتحددددددددددددددان  -
 لموضوعات المقرر

 <60       60-84                         >85 

 تدريب عملي           محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -
 فصليةأنشتة     دراسة حالة      

        األعمال الفصلية )ت كر( :   
 بحث علمي   –مشروع  -معارض فنية ألعمال التال   -

 شفوي                    نظري   طريقة تقويم التال   -
 عملي          أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المراجع العلمية -
 غير متوافرة  ✔متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرة متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة  المستلزمات والخامات  -
 الكلية . عدم توافر مراجع حد ثة بمكتبة -1 -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ك لك عدم توافر أماكن تدريس  -2 -

نتيجةةةةةةةة تقةةةةةةةويم ال ةةةةةةةالب  -5
  -للمقرر:

     100  % 

✔

√ 

✔

 √  

✔
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√ ✔
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✔
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√
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مقترحةةةات تنسةةةير المقةةةرر  -6
:- 

 توفير مراجع حد ثة بمكتبة الكلية . -3
 توفير أماكن للتدريس  -4

مالحظةةةةةةةةةةات المةةةةةةةةةةرا عير  -7
 )إن وجدت (الخار يير  

 ال  نتبق

مقترحةات ما تم تنفيذه مر    -8
 الت وير في العام السابق

 . شراء مراجع حد ثة للمكتبة  -2

مةةةةا لةةةةم ذةةةةتم تنفيةةةةذه مةةةةر  -9
 )ما هي و األسبا  (مقترحات 

 عدم توافر أماكن للتدريس  -2

 -خ ة الت وير للمقرر للعام القادم : -10
مجةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت 

 الت وير 
 المسئول عر التنفيذ توقيت الت وير  توصيف الت وير

تحسين  
إمكانيات  
 التدريس 

   

شراء مراجع حد ثة  
 للمكتبة  

مع بداية العام  
 الدراسي

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب 
 بالقسم 

اتاحة الفر ة  
للتال  للدخول  

علي شبكة االنترنت  
 بالكلية   

قبل تدريس  
 المقرر

القسم العلمي ووكالة الكلية لشئون التعليم  
 وادارة المشتريات  والتال  

تحسين  
 المرافق 

توفير أماكن  
لتدريس الجزء 

 النظري 

في الختة 
المستقبلية  

 للكلية 

ادارة المشتريات ووكالة شئون التعليم  
 والتال  س 

تجهيز قاعات  
لتدريس االطار  

 التتبيقي  

في الختة 
المستقبلية  

 للكلية

 وكالة شئون التال   

   أ / د : حنان حسني يشار اسم منسق المادة : 
 م 2020 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 رقشيش هقشس دساسي
6106  /6107  

 قسم : ..العلوم التربوية والنفسية 
 

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 اإلحصبء ٔرطجٍقبد انحبست اَنى يزقذو   اسى انًقشس 0

 جًٍغ انزخصصبد  انزخصص 6

 دكزٕساِ  انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهى 0)–( َظشي  6 ) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًشاجؼخ انذاخهٍخ ُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبدان 5

 __________ َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ػضٕ فقظ ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 6 ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 6 ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

             َبجح   ( %011)      6   :   ػذد جخ االيزحبٌ َزٍ -

 ساست  %(  ـــــــ)  ـــــــــــػذد :  

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ ػهٍٓب

 % (ــــــ ( )  ـــ  )   ( يًزبص /  -) 

 %( ــــ )  ( ــــ جٍذ جذا) 

 %(  011 )  ( 6)  جٍذ /

   % ( ــــ ( ) ـــ) يقجٕل

 -رذسيس الوقشس : – 2

  انًٕضٕػبد انزً رى رذسٌسٓب -

 رؼشٌف اإلحصبء  

 اإلحصبء ٔظبئفٓب 

 اإلحصبء أًٍْزٓب 

 اإلحصبء يضاٌبْب.

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً 

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً 

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً 

 رجٌٕت انجٍبَبد ٔجذٔنزٓب

 سٌخ.رحذٌذ إَٔاع انجذأل انزكشا

 انزًثٍم انجٍبًَ نهزٕصٌؼبد انزكشاسٌخ.

 ، انًئٕيًانزكشاس انُسج

 انًزجًغ انصبػذ ٔانًزجًغ انٓبثظ. 

 يقبٌٍس انُضػخ انًشكضٌخ



 

 انًزٕسظ-

 انٕسٍظ-

 انًُٕال-

 يقبٌٍس انزشزذ.

 يقبٌٍس انذالنخ اإلحصبئٍخ انجبسايزشٌخ

 اخزجبس "د" ٔحبالرّ انًخزهفخ

 رحهٍم انزجبٌٍ 

 سايزشٌخانالثب اإلحصبء

 (Uاخزجبس يبٌ ٌٔزًُ )

 (Wاخزجبس ٌٔهكٕكسٌٕ )

 يؼبيم اسرجبط انشرت نسجٍشيبٌ

 يؼبيم اسرجبط ثٍشسٌٕ

 يؼبيم اسرجبط انزٕافق 

 يؼبيم اسرجبط فبي 

 رحهٍم االَحذاس.

 انزحهٍم انؼبيهً. -

 انسالسم انضيٍُخ -

% نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً  -

 نهًقشس

 (      ) <61    (      )61-44 

 ( √  > )45 

يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي  -

 انًقشس 

 (      ) <61    (      )61-44 

 ( √  > )45 

 44-61(      )    61> (      )  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

(  √  > )45 

 √( ( يحبضشاد َظشٌخ )   √ )  أسبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -

 √ (   )  ( دساسخ حبنخ    )  هًرذسٌت ػً

 )  √  (  أَشطخ فصهٍخ

   األػًبل انفصهٍخ )رزكش( : 

 -انؼصف انزًُْ  -انًُبقشخ ٔانحٕاس  -انًحبضشح انًطٕسح 

انزؼهى   –انزؼهى انزارً   –انزذسٌت انًٍذاًَ  -انزؼهى انزؼبًَٔ 

انزؼهى ثبسزخذاو  –انزؼهى ثبنًالحظخ  –ثبنًحبٔنخ ٔانخطأ 

 ٕجٍب انحذٌثخ.انزكُٕن

 رذسٌجبد ػًهٍخ ٔيٍذاٍَخ

صٌبسح يٍذاٍَخ داخهٍخ إنى ٔحذح انحبست اَنً ثبنكهٍخ ٔيشبْذح  -

اخزصبصً انحبست اَنً أثُبء اسزخذاو انجشَبيج اإلحصبئً انـ 

SPSS. 



 

ػًم ٔسش ػًم نحم ثؼض انًسبئم انخبصخ ثبخزجبس د  -

 ٔيؼبيالد االسرجبط.

 ( شفٕي   √  )             َظشي (  √ )  طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ( ػًهً      )     ( أػًبل فصهٍخ      ) 

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٍخ -

 يزٕافشح انٕسبئم انًؼٍُخ-

 ( غٍش يزٕافشح  √ )  يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

   -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 %77  -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 ال رٕجذ -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 

)إٌ هالحظبد الوشاجعيي الخبسجييي  -7

 ٔجذد (

 

 

هب رن رٌفيزٍ هي هقزشحبد الزطىيش في  -8

 العبم السبثق

 ال رٕجذ

)يب ًْ ٔ هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 األسجبة (

 ال رٕجذ

 -شس للعبم القبدم :خطخ الزطىيش للوق -11

 رٕقٍذ انزطٌٕش   

 

 انًسئٕل ػٍ انزُفٍز

  

رحسٍٍ 

إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

ٔكبنخ انذساسبد انؼهٍب ٔنجُخ  يغ ثذاٌخ انؼبو انذساسً ششاء يشاجغ حذٌثخ نهًكزجخ 

 ششاء انكزت ثبنقسى
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 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 حهقخ ثحث اسى انًقشس 0

 اقزصبد يُضنً انزخصص 6

 رًٍٓذي دكزٕساِ انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهً 4)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 √غٍش يزٕفش                      يزٕفش      َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 أسزبر ٔاحذ   ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 6 ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 6 ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %                      ػذد       %                  ػذد                    يزحبٌ َزٍجخ اال -

            011         6َبجح                

    ساست   

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب  -

 نهزقذٌشاد انحبصهٍٍ ػهٍٓب

 %51جٍذ جذا                               %51   يًزبص        

  يقجٕل        ــــــــــــــــــــ                               جٍذ         

 -رذسيس الوقشس : – 2

 انًٕضٕػبد انزً رى رذسٌسٓب -

 عذد السبعبد الوىضىعبد الزي رن رذسيسهب فعليب

 اإلحصبء ٔظبئفٓب ٔأًٍْزٓب ٔيضاٌبْب.

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً  -

 جذٔنزٓب، ٔرحذٌذ إَٔاع انجذأل انزكشاسٌخ.رجٌٕت انجٍبَبد ٔ -

 إَٔاع انزكشاس)انُسجً، انًئٕي، انًزجًغ انصبػذ ٔانًزجًغ انٓبثظ(. -

 انزًثٍم انجٍبًَ نهزٕصٌؼبد انزكشاسٌخ. -

 يقبٌٍس انُضػخ انًشكضٌخ)انًزٕسظ، انٕسٍظ، ٔانًُٕال(. -

 يقبٌٍس انزشزذ. -

خزجاابس "د" ٔحبالرااّ انًخزهفااخ، رحهٍاام انزجاابٌٍ(، )ا يقاابٌٍس انذالنااخ اإلحصاابئٍخ انجبسايزشٌااخ -

 ((.W( ، اخزجبس ٌٔهكٕكسٌٕ )U)اخزجبس يبٌ ٌٔزًُ ) ٔانالثبسايزشٌخ

 يؼبيم اسرجبط انشرت نسجٍشيبٌ، ٔثٍشسٌٕ، ٔانزٕافق، ٔفبي. -

 رحهٍم االَحذاس. -

 .أنؼبيهًانزحهٍم  -

 انسالسم انضيٍُخ. -

 

  

سبعخ هقسوخ على  84  إجوبلي السبعبد
 أسجىع 24

 

 √     45<            44-61         61> يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي انًقشس  -

      √        45<            44-61         61> يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 رذسٌت ػًهً√       يحبضشاد َظشٌخ     أسبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -

 √أَشطخ فصهٍخ           دساسخ حبنخ  



 

 √  األػًبل انفصهٍخ )رزكش( :     

 √كزبثخ ثحث ػهًً 

 √يجًٕػبد انٕارس آة 

 √َظشي                       شفٕي         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √ػًهً        √       أػًبل فصهٍخ       

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 غٍش يزٕافش            √ح                يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح        يزٕافش  انًشاجغ انؼهًٍخ -

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح               غٍش يزٕافشح                  √يزٕافشح      انٕسبئم انًؼٍُخ-

 فشحغٍش يزٕا√         يزٕافشح                 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

ٔجٕد َقص فً ػذد انكزت ٔانًشاجغ انحذٌثخ فً يُبْج انجحث  -  -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 انؼهًً ثًكزجخ انكهٍخ

            -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 رٕفٍش يشاجغ حذٌثخ فً انزخصص ثبنًكزجخ .  -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 هٍى االنكزشًَٔرذسٌت انطالة ػهى اسزخذاو أسبنٍت انزؼ

)إٌ هالحظبد الوشاجعيي الخبسجييي  -7

 ٔجذد (

 ال ٌٕجذ

هب رن رٌفيزٍ هي هقزشحبد الزطىيش في  -8

 العبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذٌثخ نهًكزجخ .

 رى ػًم فٍذٌْٕبد رؼهًٍٍخ نزذسٌت انطالة ػهى انزؼهى االنكزشًَٔ

)يب ًْ هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 ٔ األسجبة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -خطخ الزطىيش للوقشس للعبم القبدم : -11

 الوسئىل عي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش هجبالد الزطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

يغ ثذاٌخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٌثخ نهًكزجخ 

 انذساسً

 ٔكبنخ انذساسبد انؼهٍب ٔنجُخ ششاء انكزت ثبنقسى

ػقذ دٔساد رذسٌجٍخ 

نهطالة ػهى انزؼهى 

 االنكزشًَٔ

فً اإلجبصح 

 انصٍفٍخ

 ٔحذح انزذسٌت ٔيشكض انخذيخ انؼبيخ ثبنكهٍخ

 

 سئيس القسن أ.د/ سعيذ هٌبع جبد الشة                                      أسزبر الوقشس : أ.م.د / صيٌت صالح هحوىد يىسف  

 هذيش الجشًبهج أ.م.د/ صيٌت صالح هحوىد يىسف

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقرير مقرر دراسي
 قسم:تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى

 -معمومات أساسية : –أ 
                  متقدم حياكة تقنيات  اسم المقرر 1
 اقتصاد منزلي التخصص 2
 دكتوراة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  1)  الوحدات / الساعات المعتمدة عدد 4
 ترشيح مجمس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
د الطددددددددددددددال  عددددددددددددددد -

 الممتحقين بالمقرر
 2 

عدد الطال  الذين  -
 أدوا االمتحان 

 2 

 %          111            2عدد  نتيجة االمتحان  -
 ناجح               راس      2            

النسدددبة المئويدددة %  -
لمندددددددددددددددداجحين طبقددددددددددددددددا 
لمتقددددديرات الحاصددددمين 

 عميها

 جيد جدا    %51ممتاز                        
 مقبول  %51جيد                           

 -تدريس المقرر : – 2
الموضدددوعات التدددي  -

 تم تدريسها
  

 

 محتوى المقدرر

 

  عدد الساعات

 األسبوع 

 عممي نظري



 

 المختمفة الحياكة تقنيات دراسة -1

تنفيذ  عينات من الجيو  عمى  -
 ثالث اقمشة مختمفة

1 2 5 

 الحياكة تقنيات نفيذلت المختمفة لطرقا -2

 عمىاالنفورم  من عينات  تنفيذ - -
 مختمفة اقمشة ثالث

1 2 5 

 تقنيات فى الحديثة التطورات تطبيقات -3
   الحياكة

تنفيذ عينات من السوست عمى ثالثة -
 اقمشة مختمفة

1 2 4 

 تنفيذ فى المستخدمة الحديثة التقنيات -4
 المالبس

 ثالثة عمى العراوي من عينات تنفيذ -
 مختمفة شةاقم

1 2 5 

 المتطورة التقنيات لتنفيذ مقارنة دراسة -5
 . المنتجات من العديد عمى

 عمى المردات من عينات تنفيذ -
 مختمفة اقمشة ثالثة

1 2 5 



 

 عمى الحديثة التقنيات إستخدام أثر -6
  المنفذة الممبسية المنتجات جودة

 خياطات الجنا  من عينات تنفيذ -
 مختمفة اقمشة ثالثة عمى

1 2 4 

 

 84 56 28 الساعات عدد اجمالى

 
 

% لمدددا تدددم تدريسددد   -
مدددددددددددددددددددددن المحتدددددددددددددددددددددوي 

 األساسي لممقرر

91 % 

مددددددددددددددددددددي التدددددددددددددددددددزام  -
القدددددددددائمين بالتددددددددددريس 

 بمحتوي المقرر 

        <61             61-84            >85 √   

مدددددددددددددددددي ت طيددددددددددددددددة  -
االمتحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان 

 لموضوعات المقرر

        <61             61-84            >85 √   

أسددددددددددالي  التعمدددددددددديم  -
 والتعمم

 تدري  عممي   √ محاضرات نظرية         √       
 أنشطة فصمية   √ دراسة حالة                       

 األعمال الفصمية )تذكر( :   ......................
طريقددددددددددددددددة تقددددددددددددددددويم  -

 الطال 
 نظري                  شفوي 41       
 عممي 41فصمية             أعمال 21     

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
- 

المراجددددددددع 
 العممية

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √  

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √   -



 

الوسدددددددائل 
 المعينة

- 
المستمزما

ت 
والخامددددددددددا

 ت

 غير متوافرة √افرة بدرجة محدودة   متوافرة      متو     

قيود  -4
إداريةةةةةةةةةة 
وتنظيمةةةي

  -ة:

 

5- 
نتيجةةةةةةةةةة 
تقةةةةةةةةةةةويم 
الطةةةةةة ب 
لممقةةةةرر:

-  

 % 

6- 
مقترحات 
تحسةةةةةي  
المقةةةةةةةرر 

:- 

 تنفيذ التقنيات السابقة عمى خامات اخري لموصول لمتقنيات المناسبة لكل خامة .-1
2- 
3- 

7- 
م حظةةةةةا

ت 
المةةةراجعي

  
الخةةةةةارجي
)إن يةةةةةة  

1- 
2- 
3- 



 

 وجدت (
مةةةةةةا  -8

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
تنفيةةةةةةةةة   
مةةةةةةةةةةةةةةةةة  
مقترحات 
التطةةةةوير 
في العةام 
 السابق

1- 
2- 
3- 

مةةةةةةا  -9
لةةةةةم يةةةةةتم 
تنفيةةةةةةةةة   
مةةةةةةةةةةةةةةةةة  
مقترحات 
)مددددا  ددددي 

و 
األسدددددبا  

) 

1- 
2- 
3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
مجدددددددددددددددددددددددددداالت 

 التطوير 
توقيددددددددددددددددددددددددددددددددددت  توصيف التطوير

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ

محتدددددددددددددددددددددددددددددددوى 
 المقرر

 الم اجوو  موو  ث يوة ةمجمفعو توفير 

 المادة استاذ التدريس اثناء للمق ر االلكت ونرة

 تطوير
 تكنولوجيا
 التعميم
ربالمقر   

 بور  للتفاصو  الكت ونروة مجمفعوة بنوا 

لتزلروو  اع عق ووة يوو   والطوو   االسووتاذ

 دراسة المق ر
 المادة استاذ التدريس اثناء

 التاريخ :    /    /                   استاذ المقرر : أ.د/ حنان حسني                     
 



 
 تقرير هقرر دراسي

 

  االقتصاد الونزليقسن:

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 حهقت بحث  انًقشساسى  1

 اقخصاد يُضنً  انخخصص 2

 دكخوساة انفشقت / انًسخوي 3

 ( َظشي 3)  عذد انوحذاث / انساعاث انًعخًذة 4

 حششٍح يجهس انقسى  انُظاو انًخبع الخخٍاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٍش يخوفش         يخوفش             َظاو انًشاجعت انخاسجٍت ناليخحاٌ 6

 1 انقائًٍٍ بانخذسٌسعذد  7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

عذد انطالال  انًهخحقالٍٍ  -

 بانًقشس

2 

عذد انطال  انالزٌٍ دداا  -

 االيخحاٌ 

 2 

 %          111                       2عذد  َخٍجت االيخحاٌ  -

 سبس    -َاجح                2            

% انُسالالالالالالالالبت انً وٌالالالالالالالالت  -

نهُاجحٍٍ طبقالا نهخقالذٌشاث 

 انحاصهٍٍ عهٍها

 %51يًخاص                   جٍذ جذا                

       %51 جٍذ                         يقبول          

 -تذريس الوقرر : – 2

انًوضالالالوعاث  -

 انخً حى حذسٌسها

  

 عذد الساعات الوىضىعات التي تن تذريسها فعليا

 6 ادهًٍخه دهذافه حعشٌفت  انعهًى انبحث -1

 3 انعهًى نهبحث انًًٍضة انخصائص -2

 12   يُاهج انبحث انعهًً ا اسانٍبه -3

 9  انعهًى نهبحث انًُهجٍت انخطواث -4

 15 يحخوٌاحها ا انبحث خطت هٍكم حصًٍى -5

 انبحث عٍُت اخخٍاس ا انبحث يجخًع ححذٌذ -6

  انبٍاَاث جًع ادااث ا انبٍاَاث جًع يصادس -7

9 

9 

 6 خطواحه ، طشٌقت حُفٍزة حعشٌفت،:  اإلجشائى انبحث  -8

 9 انبحث انًكوَاث االساسٍت نخقشٌش:  انبحث كخابت -9

 3 صٍاغت االسخشهاداث انًشجعٍت انوسقٍت -11

 3 االنكخشاٍَت . انًشجعٍت االسخشهاداث صٍاغت -11



 
 ساعة84 اجوالي الساعات

 

% نًالالالالالالالا حالالالالالالالى  -

يالالالالالالٍ  حذسٌسالالالالالاله

انًحخالالالالالالالالالالالالالالالالالالوي 

األساسالالالالالالالالالالالالالالالالالالً 

 نهًقشس

91 % 

يالالالالذي انخالالالالضاو  -

انقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائًٍٍ 

بانخالالالالالالالالالالالالالالالالالذسٌس 

 بًحخوي انًقشس 

        <61             61-84            >85 

يالالالالذي ح طٍالالالالت  -

االيخحالالالالالالالالالالالالالالالالالالاٌ 

نًوضالالالالالالالالالوعاث 

 انًقشس

        <61             61-84            >85 

دسانٍب انخعهٍى  -

 اانخعهى

 يحاضشاث َظشٌت       حذسٌب عًهً       

 دساست حانت             دَشطت فصهٍت           

 يحخوٌاحها ا انبحث خطت هٍكم حصًٍىاألعًال انفصهٍت )حزكش( :   

طشٌقالالالت حقالالالوٌى  -

 انطال 

 %81 شفوي                         

            %21دعًال فصهٍت                            

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

انًشاجالالالالالالالالالالالالالالالع  -

 انعهًٍت

 يخوافشة بذسجت يحذادة    غٍش يخوافشة   √يخوافشة       

انوسالالالالالالالالالالالالالالالالالالائم -

 انًعٍُت

 يخوافشة بذسجت يحذادة    غٍش يخوافشة       √ يخوافشة      

انًسالالالالالالخهضياث  -

 اانخاياث

 يخوافشة      يخوافشة بذسجت يحذادة    غٍش يخوافشة    

قيوىد دداريووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال حوجذ

نتيجة تقىين  -5

الطوووووووووووووووووووووو ب 

   -للوقرر:

81 % 

هقترحووووووووات  -6

تحسوويا الوقوورر 

:- 

 انخعشف عهى كٍفٍت اسخخذاو قواعذ انبٍاَاث انعانًٍت  -1

2- 

3- 

ه حظوووووووات  -7

الوووووووووووووووراجعيا 

)إٌ الخوووارجييا 

 اجذث (

1- 

2- 

3- 

ها تن تنفيوه   -8

هووووا هقترحووووات 

التطووووووىير فووووووي 

 العام السابق

1- 

2- 

3- 

هوووا لووون يوووتن  -9

تنفيووووووووه  هووووووووا 

)يالالالالا هقترحووووات 

هالالً ا األسالالبا  

) 

1- 

2- 

3- 



 
 -خطة التطىير للوقرر للعام القادم : -11

يجالالالالالالالالالالاالث 

 انخطوٌش 

 انًس ول عٍ انخُفٍز حوقٍج انخطوٌش  حوصٍف انخطوٌش

يحخالالالالالالالالالالالالو  

 انًقشس

عهالالالالى كٍفٍالالالالت اسالالالالخخذاو قواعالالالالذ  انخعالالالالشف

 انبٍاَاث انعانًٍت

 اسخار انًقشس اثُاء حذسٌس انًقشس

    

 د.د / حُاٌ حسًُ ٌشاساسى يُسق انًادة : 

 انخوقٍع :                                            انخاسٌخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


