
 

 

(66ّٔٛرج سلُ )   

 رمش٠ش ِمشس دساسٟ

          6166/6162ٌَؼبَ    األسشٞالزصبد٠بد االسزٙالن 

 لسُ: االلزصبد إٌّضٌٟ

-ِؼٍِٛبد أسبس١خ : –أ   

            ٞاألسش الزصبد٠بد االسزٙالن  اسُ اٌّمشس 6

 الزصبد ِٕضٌٟ اٌزخصص 6

 ر١ّٙذٞ ِبخسز١ش اٌفشلخ / اٌّسزٛٞ 3

/ اٌسبػبد اٌّؼزّذحػذد اٌٛزذاد  4 ( ػ6ٍّٟ  ( ٔظش6ٞ)    (   

 رشى١ً ِدٍس اٌمسُ إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌدٕخ االِزسبٔبد 5

√ِزٛفش          غ١ش ِزٛفش    ٔظبَ اٌّشاخؼخ اٌخبسخ١خ ٌالِزسبْ 6  

 اثٕبْ ِٓ أسبرزح اٌمسُ  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 2

-ِؼٍِٛبد ِزخصصخ : –ة   

-اإلزصبئ١بد : – 6  

ذد اٌطالة اٌٍّزسم١ٓ ثبٌّمشسػ -  4 

ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزسبْ -  4 

ٔز١دخ االِزسبْ  - ػذد       %                      ػذد       %                      

ــــ         ــــ%         ساست      611          4ٔبخر     

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبخس١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  -

ص١ٍٓ ػ١ٍٙباٌسب  

ـــــــــــــــخ١ذ خذا            %   611ِّزبص        

ـــــــــــــــــِمجٛي        ــــــــــــــــــ           خ١ذ            

-رذس٠س اٌّمشس : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠سٙب -  

اٌّٛضٛػبد                                 ػذد األسبث١غ 
 6 ّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌّشرجطخ ثبلزصبد٠بد االسزٙالن ٚاألسشح.اٌّصطٍسبد ٚاٌ

 6 الزصبد٠بد االسزٙالن األسشٞ ٚسٍٛن اٌّسزٍٙه. ٚأسجبة دساسزٙب. اٌّشىٍخ االلزصبد٠خ. أسجبثٙب .

 6 اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌّشرجطخ ثبلزصبد٠بد االسزٙالن ٚاألسشح.
اٌّؤثشح ػ١ٍٗ. اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػٍٝ ِسز٠ٛبد  االسزٙالن األسشٞ ، ِىٛٔبرٗ ، أّٔبطٗ. ٚاٌؼٛاًِ

 اٌج١ئ١خ ( –إٌفس١خ  –اٌس١بس١خ  –االخزّبػ١خ  –اإلٔفبق )االلزصبد٠خ 
6 

إٌظش٠بد اٌّفسشح ٌسٍٛن اٌّسزٍٙه فٟ اٌٛالغ اٌفؼٍٟ ٌس١بٖ اٌفشد ٚ األسشح. اٌمٛا١ٔٓ اٌّشرجطخ 
 .ثبٌذخً ، االسزٙالن ، االدخبس

6 

اٌسىٓ ٚأثبثٗ  –اٌٍّجس  –وٟ فٟ خ١ّغ ِدبالد االسزٙالن األسشٞ ) اٌذزا  أسب١ٌت اٌزشش١ذ االسزٙال
 ا١ٌّبٖ (. –اٌطبلخ  –ٚأخٙضرٗ ٚأدٚارٗ  -

6 

 6 أٔٛاع اٌسٍغ ٚاٌخذِبد. اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠دت ِشاػبرٙب ػٕذ اخز١بس اٌسٍغ ٚاٌخذِبد.
 6 ائ١خ اٌّخزٍفخ .اٌششا  ٚدٚافؼٗ. ِشازً ارخبر اٌمشاس اٌششائٟ ٌٍّسزٍٙه فٟ اٌّٛالف اٌشش

 6 زّب٠خ اٌّسزٍٙه، أسجبة اال٘زّبَ ثسّب٠خ اٌّسزٍٙه، أٔٛاع اٌسّب٠خ.
 6 ِفَٙٛ اٌدٛدح اٌصٕبػ١خ ثبٌٕسجخ ٌٍسٍغ، ٚأ١ّ٘زٙب ٌٍّسزٍٙه ٚإٌّزح.

 6 .. دٚس ِٕظّبد زّب٠خ اٌّسزٍٙه فٟ اٌّدزّغ اٌّصشٞ

أٔظّخ  -اإلداساد اٌؼبِخ  -ذ١ش اٌشثس١خاٌششوبد اٌ -اٌششوبد اٌشثس١خ -اٌفبػً االلزصبدٞ ) األسشح
 اٌشثظ= اٌسٛق(.

6 

دٚس اٌفشد ٚاألسشح فٟ رى٠ٛٓ اٌٛػٟ االسزٙالوٟ اٌس١ٍُ . ٚاٌّسبفظخ ػٍٟ اٌّٛاسد ِٚٓ ثُ  اٌز١ّٕخ 
 االلزصبد٠خ.

6 

%611 % ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّسزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس  

ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّسزٛٞ اٌّمشس -  <61           61- 44                          >45        √  

ِذٞ رذط١خ االِزسبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -   <61          61-44                           >45              √  

أسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ - رذس٠ت ػٍّٟ√      ِسبضشاد ٔظش٠خ        

√فص١ٍخ   دساسخ زبٌخ                  أٔشطخ   

 األػّبي اٌفص١ٍخ )رزوش( :  رمبس٠ش، أثسبس ، رد١ّغ ِبدح ػ١ٍّخ، 

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ√           ٔظشٞ                



 

 

√ػٍّٟ       √        أػّبي فص١ٍخ         

-اإلِىبٔبد اٌّزبزخ ٌٍزذس٠س : -3   

اٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ - غ١ش ِزٛافشح√   ح ثذسخخ ِسذٚدح    ِزٛافشح                      ِزٛافش    

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح         غ١ش ِزٛافشح√          ِزٛافشح              

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح        غ١ش ِزٛافشح√            ِزٛافشح             

-ل١ٛد إداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4  غ اٌؼ١ٍّخ ثّىزجخ اٌى١ٍخ  ِسذٚد٠خ اٌّشاخ - 

-ٔز١دخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌٍّمشس: -5             ؟؟؟؟؟ 

-ِمزشزبد رسس١ٓ اٌّمشس : -6  ششا  ِشاخغ زذ٠ثخ ٌٍّىزجخ . -6 

ِالزظبد اٌّشاخؼ١ٓ اٌخبسخ١١ٓ )إْ ٚخذد -2  ال ٠ٕطجك 

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشزبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌؼبَ اٌسبثك -4  ٌٍّىزجخ ٌٚىٓ رسزبج إٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّشاخغ.    ششا  ثؼض اٌّشاخغ اٌسذ٠ثخ -6 

األسجبة ( ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشزبد )ِب -9  اسزىّبي اٌّشاخغ ثّىزجخ اٌى١ٍخ 

-خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ : -61  

 اٌّسئٛي ػٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش  رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِدبالد اٌزط٠ٛش 

ِشاخغ زذ٠ثخ ششا   رسس١ٓ إِىب١ٔبد اٌزذس٠س

 ٌٍّىزجخ 

 ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚدٕخ ششا  اٌىزت ثبٌمسُ ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساسٟ

 ِدٍس اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌٍذساسبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجسٛس ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساسٟ رؼذ٠ً اٌالئسخ اٌذاخ١ٍخ 

سئ١س اٌمسُ: أ.د/ سؼ١ذ ِٕبع          أ.َ.د / ص٠ٕت صالذ ِسّٛد ٠ٛسف                  أسزبر اٌّبدح :   

اٌطٛخٟ إٔدٟ سؼ١ذ ػجذ اٌس١ّذِذ٠ش اٌجشٔبِح: د/    

 

 

َ 6162/ 66/    36  ثزبس٠خ إٌّؼمذ اٌمسُ ثّدٍس ٚاالػزّبد إٌّبلشخ رُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(66ّٔٛرج سلُ )   

 رمش٠ش ِمشس دساسٟ

َ 6164/6169ٌؼبَ    األسشٞالزصبد٠بد االسزٙالن           

 لسُ: االلزصبد إٌّضٌٟ

-ِؼٍِٛبد أسبس١خ : –أ   

ساسُ اٌّمش 6     األسشٞالزصبد٠بد االسزٙالن  

 الزصبد ِٕضٌٟ اٌزخصص 6

 ر١ّٙذٞ ِبخسز١ش اٌفشلخ / اٌّسزٛٞ 3

( ػ6ٍّٟ ػذد اٌٛزذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح 4 ( ٔظش6ٞ)    (   

 رشى١ً ِدٍس اٌمسُ إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌدٕخ االِزسبٔبد 5

√ش ِزٛفش   ِزٛفش          غ١ ٔظبَ اٌّشاخؼخ اٌخبسخ١خ ٌالِزسبْ 6  

 اثٕبْ ِٓ أسبرزح اٌمسُ  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 2

-ِؼٍِٛبد ِزخصصخ : –ة   

-اإلزصبئ١بد : – 6  

ػذد اٌطالة اٌٍّزسم١ٓ ثبٌّمشس -  6 

ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزسبْ -  6 

ٔز١دخ االِزسبْ  - %                     611إٌسجخ  6ٔبخر اٌؼذد     

ٌٍٕبخس١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد اٌسبص١ٍٓ ػ١ٍٙب إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % - %         خ١ذ خذا      ـــــــــــــ611ِّزبص        

-رذس٠س اٌّمشس : – 6  

اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠سٙب -  

اٌّٛضٛػبد                                 ػذد األسبث١غ 
 6 ألسشح.اٌّصطٍسبد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌّشرجطخ ثبلزصبد٠بد االسزٙالن ٚا

 6 الزصبد٠بد االسزٙالن األسشٞ ٚسٍٛن اٌّسزٍٙه. ٚأسجبة دساسزٙب. اٌّشىٍخ االلزصبد٠خ. أسجبثٙب .

 6 اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌّشرجطخ ثبلزصبد٠بد االسزٙالن ٚاألسشح.
االسزٙالن األسشٞ ، ِىٛٔبرٗ ، أّٔبطٗ. ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػ١ٍٗ. اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػٍٝ ِسز٠ٛبد 

 اٌج١ئ١خ ( –إٌفس١خ  –اٌس١بس١خ  –االخزّبػ١خ  –فبق )االلزصبد٠خ اإلٔ
6 

إٌظش٠بد اٌّفسشح ٌسٍٛن اٌّسزٍٙه فٟ اٌٛالغ اٌفؼٍٟ ٌس١بٖ اٌفشد ٚ األسشح. اٌمٛا١ٔٓ اٌّشرجطخ 
 .ثبٌذخً ، االسزٙالن ، االدخبس

6 

اٌسىٓ ٚأثبثٗ  –اٌٍّجس  –أسب١ٌت اٌزشش١ذ االسزٙالوٟ فٟ خ١ّغ ِدبالد االسزٙالن األسشٞ ) اٌذزا  
 ا١ٌّبٖ (. –اٌطبلخ  –ٚأخٙضرٗ ٚأدٚارٗ  -

6 

 6 أٔٛاع اٌسٍغ ٚاٌخذِبد. اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠دت ِشاػبرٙب ػٕذ اخز١بس اٌسٍغ ٚاٌخذِبد.
 6 اٌششا  ٚدٚافؼٗ. ِشازً ارخبر اٌمشاس اٌششائٟ ٌٍّسزٍٙه فٟ اٌّٛالف اٌششائ١خ اٌّخزٍفخ .

 6 بَ ثسّب٠خ اٌّسزٍٙه، أٔٛاع اٌسّب٠خ.زّب٠خ اٌّسزٍٙه، أسجبة اال٘زّ
 6 ِفَٙٛ اٌدٛدح اٌصٕبػ١خ ثبٌٕسجخ ٌٍسٍغ، ٚأ١ّ٘زٙب ٌٍّسزٍٙه ٚإٌّزح.

 6 .. دٚس ِٕظّبد زّب٠خ اٌّسزٍٙه فٟ اٌّدزّغ اٌّصشٞ

أٔظّخ  -اإلداساد اٌؼبِخ  -اٌششوبد اٌذ١ش اٌشثس١خ -اٌششوبد اٌشثس١خ -اٌفبػً االلزصبدٞ ) األسشح
 اٌشثظ= اٌسٛق(.

6 

دٚس اٌفشد ٚاألسشح فٟ رى٠ٛٓ اٌٛػٟ االسزٙالوٟ اٌس١ٍُ . ٚاٌّسبفظخ ػٍٟ اٌّٛاسد ِٚٓ ثُ  اٌز١ّٕخ 
 االلزصبد٠خ.

6 

%611 % ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّسزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس  

ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّسزٛٞ اٌّمشس -  <61           61- 44                          >45        √  

ِذٞ رذط١خ االِزسبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -   <61          61-44                           >45              √  

أسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ - رذس٠ت ػٍّٟ√        ِسبضشاد ٔظش٠خ      

√دساسخ زبٌخ                  أٔشطخ فص١ٍخ     

 األػّبي اٌفص١ٍخ )رزوش( :  رمبس٠ش، أثسبس ، رد١ّغ ِبدح ػ١ٍّخ، 

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ√           ٔظشٞ                

√ػٍّٟ       √        أػّبي فص١ٍخ         

-اإلِىبٔبد اٌّزبزخ ٌٍزذس٠س : -3   

اٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ - غ١ش ِزٛافشح√   ِزٛافشح                      ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح        



 

 

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح         غ١ش ِزٛافشح√          ِزٛافشح              

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غ١ش ِزٛافشح ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح       √            ِزٛافشح             

-ل١ٛد إداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4  ِسذٚد٠خ اٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ ثّىزجخ اٌى١ٍخ   - 

-ٔز١دخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌٍّمشس: -5             ؟؟؟؟؟ 

-ِمزشزبد رسس١ٓ اٌّمشس : -6  ششا  ِشاخغ زذ٠ثخ ٌٍّىزجخ . -6 

ِالزظبد اٌّشاخؼ١ٓ اٌخبسخ١١ٓ )إْ ٚخذد -2  ال ٠ٕطجك 

زشزبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌؼبَ ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِم -4

 اٌسبثك

 ششا  ثؼض اٌّشاخغ اٌسذ٠ثخ ٌٍّىزجخ ٌٚىٓ رسزبج إٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّشاخغ.    -6

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشزبد )ِب ٟ٘ ٚ األسجبة ( -9  اسزىّبي اٌّشاخغ ثّىزجخ اٌى١ٍخ 

-خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ : -61  

ذ اٌزط٠ٛش رٛل١ رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِدبالد اٌزط٠ٛش   اٌّسئٛي ػٓ اٌزٕف١ز 

ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ  ششا  ِشاخغ زذ٠ثخ ٌٍّىزجخ  رسس١ٓ إِىب١ٔبد اٌزذس٠س

 اٌذساسٟ

 ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚدٕخ ششا  اٌىزت ثبٌمسُ

ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ  رؼذ٠ً اٌالئسخ اٌذاخ١ٍخ 

 اٌذساسٟ

 ِدٍس اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌٍذساسبد اٌؼ١ٍب 

بدح : أ.َ.د / ص٠ٕت صالذ ِسّٛد ٠ٛسف                            سئ١س اٌمسُ: أ.د/ سؼ١ذ ِٕبعأسزبر اٌّ  

ِذ٠ش اٌجشٔبِح: د/إٔدٟ سؼ١ذ ػجذ اٌس١ّذ اٌطٛخٟ    
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(66ّٔٛرج سلُ )   

 رمش٠ش ِمشس دساسٟ

َ 6169/6161ٌؼبَ    األسشٞالزصبد٠بد االسزٙالن           

ُ: االلزصبد إٌّضٌٟلس  

-ِؼٍِٛبد أسبس١خ : –أ   

    األسشٞالزصبد٠بد االسزٙالن  اسُ اٌّمشس 6

 الزصبد ِٕضٌٟ اٌزخصص 6

 ر١ّٙذٞ ِبخسز١ش اٌفشلخ / اٌّسزٛٞ 3

( ػ6ٍّٟ ػذد اٌٛزذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح 4 ( ٔظش6ٞ)    (   

 رشى١ً ِدٍس اٌمسُ إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌدٕخ االِزسبٔبد 5

√ِزٛفش          غ١ش ِزٛفش    ٔظبَ اٌّشاخؼخ اٌخبسخ١خ ٌالِزسبْ 6  

 اثٕبْ ِٓ أسبرزح اٌمسُ  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 2

-ِؼٍِٛبد ِزخصصخ : –ة   

-اإلزصبئ١بد : – 6  

ػذد اٌطالة اٌٍّزسم١ٓ ثبٌّمشس -  6 

ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزسبْ -  6 

ٔز١دخ االِزسبْ  - %                     611إٌسجخ  6ٔبخر اٌؼذد     

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبخس١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد اٌسبص١ٍٓ ػ١ٍٙب - %         خ١ذ خذا      ـــــــــــــ611     ثٕسجخ 6خ١ذ ػذد    

-رذس٠س اٌّمشس : – 6   

اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠سٙب -  ػذد األسبث١غ 

 6 إٌمٛد

 6 أٔٛاع إٌمٛد
 6 خصبئص إٌمٛد

 6 اٌسٍغ ٚإٌّزدبد

 6 خصبئص اٌسٍغ ٚإٌّزدبد

 6 دٚسح ز١بح إٌّزح

 6 (6ٔظش٠خ سٍٛوبٌّسزٍٙه )

 6 (6ٔظش٠خ سٍٛن اٌّسزٍٙه )
 6 ارخبر اٌمشاس اٌششائٝ 

 6 أ١ّ٘خ دساسخ سٍٛن اٌّسزٍٙه
 6 اٌّٛاسد االلزصبد٠خ
 6 (6س١بسبد اٌزسؼ١ش )

 6 (6س١بسبد اٌزسؼ١ش )
 6 ب األسٛاق ٚأٛاػٙ

 سبػخ64 إخّبٌٟ اٌسبػبد

%611 % ٌّب رُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّسزٛٞ األسبسٟ ٌٍّمشس  

ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّسزٛٞ اٌّمشس -  <61           61- 44                          >45        √  

ِذٞ رذط١خ االِزسبْ ٌّٛضٛػبد اٌّمشس -   <61          61-44                           >45              √  

أسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ - √رذس٠ت ػٍّٟ√      ِسبضشاد ٔظش٠خ        

       √دساسخ زبٌخ                  أٔشطخ فص١ٍخ   

ٚاخجبد ِٕض١ٌخ : ٚاخجبد أخشٞ /     األػّبي اٌفص١ٍخ )رزوش( :   -  

اٌزارٟ زؼٍُاٌ ٚ٘ٝ أخشٜ ٚرؼٍُ رؼ١ٍُ أسب١ٌت اسزخذاَ رُ وّب         . 

 إٌٝ ٚاٌٛصٛي اٌزارٟ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌطالة لذساد ٌز١ّٕخ اٌزارٟ اٌزؼٍُ اسزخذاَ فمذ     

ثأٔفسُٙ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّؼبسف . 

  

طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة - شفٛٞ√           ٔظشٞ                



 

 

√ػٍّٟ       √        أػّبي فص١ٍخ         

-اإلِىبٔبد اٌّزبزخ ٌٍزذس٠س : -3   

اٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ - غ١ش ِزٛافشح√   ِزٛافشح                      ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح        

اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ- ِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح         غ١ش ِزٛافشح√          ِزٛافشح              

اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد - غ١ش ِزٛافشحِزٛافشح ثذسخخ ِسذٚدح        √            ِزٛافشح             

-ل١ٛد إداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4  ِسذٚد٠خ اٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ ثّىزجخ اٌى١ٍخ   - 

-ٔز١دخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌٍّمشس: -5             ؟؟؟؟؟ 

-ِمزشزبد رسس١ٓ اٌّمشس : -6  ششا  ِشاخغ زذ٠ثخ ٌٍّىزجخ . -3 

ِالزظبد اٌّشاخؼ١ٓ اٌخبسخ١١ٓ )إْ ٚخذد -2  ال ٠ٕطجك 

شزبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌؼبَ ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمز -4

 اٌسبثك

 ششا  ثؼض اٌّشاخغ اٌسذ٠ثخ ٌٍّىزجخ ٌٚىٓ رسزبج إٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّشاخغ.    -3

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشزبد )ِب ٟ٘ ٚ األسجبة ( -9  اسزىّبي اٌّشاخغ ثّىزجخ اٌى١ٍخ 

-خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ : -61  

اٌزط٠ٛش  رٛل١ذ رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِدبالد اٌزط٠ٛش   اٌّسئٛي ػٓ اٌزٕف١ز 

ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ  ششا  ِشاخغ زذ٠ثخ ٌٍّىزجخ  رسس١ٓ إِىب١ٔبد اٌزذس٠س

 اٌذساسٟ

 ٚوبٌخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ٌٚدٕخ ششا  اٌىزت ثبٌمسُ

ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ  رؼذ٠ً اٌالئسخ اٌذاخ١ٍخ

 اٌذساسٟ

 ِدٍس اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌٍذساسبد اٌؼ١ٍب 

أسئٍخ ٌٍّمشس  إػذاد ثٕه

ٌزذس٠ت اٌطالة ػٍٝ 

 األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزم٠ُٛ.

 ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌمبئُ ثبٌزذس٠س لجً رذس٠س اٌّمشس

ص٠بدح ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ 

اٌّؼ١ٕ١ٓ فٟ رخصص إداسح 

 إٌّضي.

ِغ ثذا٠خ اٌخطخ 

 اٌخّس١خ اٌمبدِخ

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ

أزذاة ِٓ ٠مَٛ ثزذس٠س 

 اٌدبٔت اٌزطج١مٟ

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٚٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة لجً رذس٠س اٌّمشس

رد١ٙض ِؼبًِ اٌى١ٍخ 

ثبألدٚاد ٚاألخٙضح إٌّض١ٌخ 

 اٌسذ٠ثخ

فٟ اٌٛلذ اٌّسذد 

 ٌششا  ازز١بخبد اٌمسُ 

 اٌمسُ اٌؼٍّٟ ٌٚدٕخ اٌّشزش٠بد ثبٌى١ٍخ

سس١ٓ ٚر  اإلِىبٔبد اٌّىب١ٔخ

 ,اٌّشافك

ص٠بدح ػذد اٌّذسخبد 

ألِبوٓ اٌّزبزخ ٌزذس٠س ٚا

 إٌظشٞ  

فٟ اٌخطخ اٌّسزمج١ٍخ 

 ٌٍى١ٍخ 

 إداسح شئْٛ اٌّمش ٚػّبدح اٌى١ٍخ 

سئ١س اٌمسُ: أ.د/ سؼ١ذ ِٕبعػٍٟ ػثّبْ                                                                                       أسزبر اٌّبدح : أ.َ.د /   

/إٔدٟ سؼ١ذ ػجذ اٌس١ّذ اٌطٛخِٟذ٠ش اٌجشٔبِح: د    

                   / ػٍٝ ػثّبْ ػجذ اٌٍط١ف .د أ.َ.أسزبر اٌّمشس:
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 تقرير مقرر دراسي 

      م2016/2017لعام  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص  

 قسم: االقتصاد المنزلي  

-معلومات أساسية : –أ   

 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص  اسم المقرر  1

 إدارة منزل   التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي 3

الساعات المعتمدة عدد الوحدات /  4    ( تطبيقي 2)  ( نظري 1)  

 تشكيل مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  

  
   اثنان من االساتذةعدد  عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  4 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   4  

نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                 

ــ      100       4ناجح       راسب     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

ممتاز       ـــــــــــــــــــــ       جيد جدا   ........%   

جيد         ـــــــــــــــــــــــ         مقبول    ...........%    

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  -  

 الموضوعات

 مناقشة أسس إعداد االستبيانات  -1

 االستبيانات مناقشة أسس إعداد   -2

 مناقشة أسس إعداد االستبيانات  -3

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -4

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -5

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -6

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -7

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -8

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -9

 المنحني الطبيعي   -10

 التدريب على المنحني الطبيعي  -11

 المنحني الطبيعي المعياري -12

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -13

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -14

 الطبيعي والمعياريالتدريب على المنحني  -15

 تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -16

 تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -17

 التدريب على تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -18

 التدريب على تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -19

 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي  -20

 لفرض اإلحصائي مناقشة مفهوم ا -21

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -22

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -23

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -24

2 

2 

2 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

√

 
√

ا
د
ا
ر 
ة
 
م 
ؤ 
س
س
ا
ت
 
ا
ل
ط
ف
و 
ل
ة
 



 
 
 

 اختبار مربع كاي  -25

 التدريب على اختبار مربع كاي  -26

 tاختبار  -27

   tالتدريب على اختبار  -28

2 

2 

2 

2 

 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  100 %  

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

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

أساليب التعليم والتعلم  -  محاضرات نظرية           تدريب عملي 

 

 دراسة حالة          أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر(:                

   

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل والمؤسسات   

طريقة تقويم الطالب  - نظري                       شفوي     

 

  أعمال فصلية               عملي 
-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

المراجع العلمية - ة متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر                     متوافرة        

   

الوسائل المعينة - ةمتوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر                      متوافرة       

  

المستلزمات والخامات  - ةمتوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر                      متوافرة       

  

 ال يوجد  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

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

)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  

 √

  

  

  

  

  

  

   

 √ 

 √ 

  
√ 

√ 

√   

√ 

√ 

  



 
 
 

التطوير في العام  ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 السابق 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1
 

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة  -1
للتقويم. بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس 

 على وضع بنوك األسئلة
-التطوير للمقرر للعام القادم :خطة  -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب  
 بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
 الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس قبل تدريس المقرر

 أستاذ المادة:أ.م.د متفرغ/ محمد نعمان نوفل                     

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

سعيد عبدالحميد الطوخي مدير البرنامج : د/ إنجي  

   2017  /12/    31تم المناقشة واالعتماد بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 تقرير مقرر دراسي  

م 2018/2019لعام  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص    

 قسم: االقتصاد المنزلي  

-معلومات أساسية : –أ   

 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص  اسم المقرر  1

 إدارة منزل   التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي 3

   ( تطبيقي 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  

  
   اثنان من االساتذةعدد  عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -  1 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   1  

نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                 

ــ      100       1ناجح       راسب     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

عليهاالحاصلين    

ــ            1ممتاز        جيد جدا   ــــــــــــــــــ  

ــ   جيد         ـــــــــــــــــــــ         مقبول    ــــــــــــــــــ  

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  -  

 الموضوعات

√

 
√

ا
د
ا
ر 
ة
 
م 
ؤ 
س
س
ا
ت
 
ا
ل
ط
ف
و 
ل
ة
 



 
 
 

 مناقشة أسس إعداد االستبيانات  -1

 االستبيانات مناقشة أسس إعداد   -2

 مناقشة أسس إعداد االستبيانات  -3

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -4

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -5

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -6

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -7

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -8

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -9

 المنحني الطبيعي   -10

 التدريب على المنحني الطبيعي  -11

 المنحني الطبيعي المعياري -12

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -13

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -14

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -15

 باستخدام المنحني المعياريتقدير حدود الثقة  -16

 تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -17

 التدريب على تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -18

 التدريب على تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -19

 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي  -20

 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي  -21

 اري في اختبار الفروض اإلحصائيةاستخدام المنحني المعي -22

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -23

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -24

 اختبار مربع كاي  -25

 التدريب على اختبار مربع كاي  -26

 tاختبار  -27

   tالتدريب على اختبار  -28

2 

2 

2 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  100 %  

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

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

أساليب التعليم والتعلم  -   تدريب عملي               محاضرات نظرية    

 

 دراسة حالة          أنشطة فصلية 

 

 األعمال الفصلية )تذكر(:                  

 

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل والمؤسسات   

طريقة تقويم الطالب  - شفوي       نظري                      

  

 أعمال فصلية               عملي 

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

المراجع العلمية - غير متوافر       متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة             

  

الوسائل المعينة - غير متوافر     متوافرة بدرجة محدودة                  متوافرة    

  

المستلزمات والخامات  - غير متوافر    متوافرة بدرجة محدودة                 متوافرة    

  

 √ 

 √ 

 √ 

  
√ 

√ 
√ 

  

√ 

√ 



 
 
 

 ال يوجد  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

           ؟؟؟؟؟؟   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
-مقترحات تحسين المقرر : -6  شراء مراجع حديثة للمكتبة   -3 

 لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.إعداد بنك أسئلة للمقرر  -4
)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 شراء مراجع حديثة للمكتبة . 

 إضافة دراسة العينات وطرق تقدير حجم العينة
 

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب  
عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع بنوك  

 األسئلة
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب  
 بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
للتقويم.الطالب على األنماط المختلفة   

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس قبل تدريس المقرر

 أستاذ المادة:أ.م.د متفرغ/ محمد نعمان نوفل                     

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

 مدير البرنامج : د/ إنجي سعيد عبدالحميد الطوخي

 

 م  2019  /10/    9تم المناقشة واالعتماد بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 تقرير مقرر دراسي  

   م2019/2020لعام  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص  

 قسم: االقتصاد المنزلي  

-معلومات أساسية : –أ   

الحاسب في مجال التخصص اإلحصاء وتطبيقات  اسم المقرر  1  

 إدارة منزل   التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي 3

   ( تطبيقي 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  

  
   اثنان من االساتذةعدد  عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  1 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   1  

نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                 

ــ      100       1ناجح       راسب     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

ــ            1ممتاز        جيد جدا   ــــــــــــــــــ  

ــ   جيد         ـــــــــــــــــــــ         مقبول    ــــــــــــــــــ  

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  -  

 الموضوعات

√

 
√

ا
د
ا
ر 
ة
 
م 
ؤ 
س
س
ا
ت
 
ا
ل
ط
ف
و 
ل
ة



 
 
 

 مناقشة أسس إعداد االستبيانات  -29

 االستبيانات مناقشة أسس إعداد   -30

 مناقشة أسس إعداد االستبيانات  -31

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -32

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -33

 Excelالتدريب على تنقية البيانات آليا باستخدام  -34

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -35

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -36

   SPSSتحليل بيانات االستبانات باستخدام  -37

 المنحني الطبيعي   -38

 التدريب على المنحني الطبيعي  -39

 المنحني الطبيعي المعياري -40

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -41

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -42

 التدريب على المنحني الطبيعي والمعياري -43

 باستخدام المنحني المعياريتقدير حدود الثقة  -44

 تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -45

 التدريب على تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -46

 التدريب على تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -47

 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي  -48

 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي  -49

 اري في اختبار الفروض اإلحصائيةاستخدام المنحني المعي -50

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -51

 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -52

 اختبار مربع كاي  -53

 التدريب على اختبار مربع كاي  -54

 tاختبار  -55

   tالتدريب على اختبار  -56
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2 

2 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  100 %  

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

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

أساليب التعليم والتعلم  - تدريب عملي                   محاضرات نظرية    

 

 دراسة حالة          أنشطة فصلية 

 

 األعمال الفصلية )تذكر(:                  

 

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل والمؤسسات   

طريقة تقويم الطالب  - نظري                       شفوي     

 

  أعمال فصلية               عملي 
-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

المراجع العلمية - متوافرة         متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر    

  

الوسائل المعينة - متوافرة        متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر    

  

المستلزمات والخامات  - متوافرة        متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    

 √ 

 √ 

 √ 

  
√ 

√ 

√   

√ 

√ 



 
 
 

 ال يوجد  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -6
)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 شراء مراجع حديثة للمكتبة . 

 تقدير حجم العينةإضافة دراسة العينات وطرق 
 

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. بسبب  
عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع بنوك  

 األسئلة
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب  
 بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
للتقويم.الطالب على األنماط المختلفة   

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس قبل تدريس المقرر

 أستاذ المادة:أ.م.د متفرغ/ محمد نعمان نوفل                     

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

 مدير البرنامج : د/ إنجي سعيد عبدالحميد الطوخي

 م  2020  /12/    6تم المناقشة واالعتماد بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 



 
 

 
  

 تقرير هقرر دراسي

 6102/6102تنويت هوارد األسرة ) هقرر أجنبي(  للعام 

 

 قسن: االقتصاد الونسلي

 -هعلوهاث أساسيت : –أ 

 رًٍُخ يٕارد األسزح ) يقزر أجُجً(   اسى انًقزر 1

 اقزصبد يُشنً انزخصص 2

 2112 - 2116رًٍٓذي يبجسزٍز انفزقخ / انًسزٕي 3

 (  عًه1ً)    ( َظزي2)     انًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد  4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجع الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 √يزٕفز          غٍز يزٕفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليزحبٌ 6

 عذد أثُبٌ يٍ األسبرذح عذد انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس 2

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 4 ة انًهزحقٍٍ ثبنًقزرعذد انطال -

 4 عذد انطالة انذٌٍ أدٔا االيزحبٌ -

 عذد       %                      عذد       %                    َزٍجخ االيزحبٌ  -

 ــــــــ         ـــــ%         راست      111      4    َبجح  

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب  -

 ٍ عهٍٓبنهزقذٌزاد انحبصهٍ

            ــــــــــــجٍذ جذا          %     25يًزبس      

 ـــــــــــيقجٕل             %    25     جٍذ   

 -رذرٌس انًقزر : – 2

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب -

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب عذد انسبعبد

6 1-Definition of  family resources 

12 2-Characteristic of  family resource 

12 3-Compare with family resources 

6 4-Definition of  home management  

6 5-Whey to manage  

12 6-Development of management 

6 7-How to make a budget 

6 8- Income manage 

12 9- Time and effort management 

6 10-Value , Goals , standard 

APPLAID:  Make budget for the family at different income 

levels  

                    Make a budget for time and effort 

% نًب رى رذرٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً  

 نهًقزر

111% 

يذي انزشاو انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزٕي  -

 انًقزر 

<61           61- 44                          >45        √ 

 √              45<                           44-61          61>  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقزر -

 √    رذرٌت عًهً√      يحبضزاد َظزٌخ      أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -



 
 

 

 

 2 

 √دراسخ حبنخ                  أَشطخ فصهٍخ   

 رقٍٍى رطجٍقًاألعًبل انفصهٍخ )رذكز( :  رقبرٌز، أثحبس ، رجًٍع يبدح عهًٍخ، 

 شفٕي√           َظزي              طزٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √عًهً       √           أعًبل فصهٍخ    

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 غٍز يزٕافزح√         يزٕافزح                      يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح      انًزاجع انعهًٍخ -

 يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح                غٍز يزٕافزح√          يزٕافزح            انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح               غٍز يزٕافزح√            يزٕافزح           هشيبد ٔانخبيبدانًسز -

 خ انًزاجع انعهًٍخ ثًكزجخ انكهٍخ يحذٔدٌ -  -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

  شزاء يزاجع حذٌثخ نهًكزجخ   -1 -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

حظبد انًزاجعٍٍ انخبرجٍٍٍ )إٌ يال -2

 ٔجذد

 ال ٌُطجق

يب رى رُفٍذِ يٍ يقززحبد انزطٌٕز فً  -4

 انعبو انسبثق

 شزاء ثعض انًزاجع انحذٌثخ نهًكزجخ ٔنكٍ رحزبج إنى انًشٌذ يٍ انًزاجع.    -1

يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد )يب ًْ ٔ  -9

 األسجبة (

 اسزكًبل انًزاجع ثًكزجخ انكهٍخ

  

 -خ انزطٌٕز نهًقزر نهعبو انقبدو :خط -11

 انًسئٕل عٍ انزُفٍذ رٕقٍذ انزطٌٕز  رٕصٍف انزطٌٕز يجبالد انزطٌٕز 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس

شزاء يزاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

يع ثذاٌخ انعبو 

 انذراسً

 ٔكبنخ انذراسبد انعهٍب ٔنجُخ شزاء انكزت ثبنقسى

 رئيس القسن: أ.د/ سعيذ هناع                                  يوسف              أستار الوادة : أ.م.د / زينة صالح هحوود

 الطوخيهذير البرناهج: د/ إنجي سعيذ عبذ الحويذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 3 

 

 تقرير هقرر دراسي 

 6108/6109تنويت هوارد األسرة ) هقرر أجنبي(  للعام 

 

 قسن: االقتصاد الونسلي

 -هعلوهاث أساسيت : –أ 

 رًٍُخ يٕارد األسزح ) يقزر أجُجً(   اسى انًقزر 1

 اقزصبد يُشنً انزخصص 2

 2112 - 2116رًٍٓذي يبجسزٍز انفزقخ / انًسزٕي 3

 (  عًه1ً)    ( َظزي2)     عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجع الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 √يزٕفز          غٍز يزٕفز    خبرجٍخ ناليزحبٌَظبو انًزاجعخ ان 6

 عذد أثُبٌ يٍ األسبرذح عذد انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس 2

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 1 عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقزر -

 1 عذد انطالة انذٌٍ أدٔا االيزحبٌ -

 عذد       %                  عذد       %                        َزٍجخ االيزحبٌ  -

 %         راست      ـــــ         ــــــــ111      1َبجح      

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌزاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 يًزبس     ــــــــــــــــــ %         جٍذ جذا      ــــــــــــ            

 قجٕل      ـــــــــــ%           ي111جٍذ        

 -رذرٌس انًقزر : – 2

 الووضوعاث التي تن تذريسها -

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب عذد انسبعبد

6 1-Definition of  family resources 

12 2-Characteristic of  family resource 

12 3-Compare with family resources 

6 4-Definition of  home management  

6 5-Whey to manage  

12 6-Development of management 

6 7-How to make a budget 

6 8- Income manage 

12 9- Time and effort management 

6 10-Value , Goals , standard 

APPLAID:  Make budget for the family at 

different income levels  

                    Make a budget for time and effort 

 %111 % نًب رى رذرٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقزر 

 √        45<                          44 -61           61> يذي انزشاو انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزٕي انًقزر  -

 √              45<                           44-61          61>  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقزر -

 √رذرٌت عًهً    √      يحبضزاد َظزٌخ      أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -
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 √دراسخ حبنخ                  أَشطخ فصهٍخ   

األعًبل انفصهٍخ )رذكز( :  رقبرٌز، أثحبس ، رجًٍع يبدح عهًٍخ، رقٍٍى 

 رطجٍقً

 شفٕي√           َظزي              طزٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √عًهً       √           أعًبل فصهٍخ    

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

غٍز √         يزٕافزح                      يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح      انًزاجع انعهًٍخ -

 يزٕافزح

يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح                غٍز √          يزٕافزح            انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزٕافزح

يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح               غٍز √            يزٕافزح           انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

 يزٕافزح

 يحذٔدٌخ انًزاجع انعهًٍخ ثًكزجخ انكهٍخ  -  -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

   شزاء يزاجع حذٌثخ نهًكزجخ  - -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 ٔرذرٌت انطالة عهى أسبنٍت انزعهى االنكززًَٔ -

 ال ٌُطجق يالحظبد انًزاجعٍٍ انخبرجٍٍٍ )إٌ ٔجذد -2

شزاء ثعض انًزاجع انحذٌثخ نهًكزجخ ٔنكٍ رحزبج إنى انًشٌذ يٍ  - يب رى رُفٍذِ يٍ يقززحبد انزطٌٕز فً انعبو انسبثق -4

 انًزاجع. 

   بئم انزعهٍى االنكززًَٔرقذٌى فٍذٌْٕبد رعهًٍٍخ السزخذاو ٔس -

 اسزكًبل انًزاجع ثًكزجخ انكهٍخ يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد )يب ًْ ٔ األسجبة ( -9

  

 -خطت التطوير للوقرر للعام القادم : -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٍذ رٕقٍذ انزطٌٕز  رٕصٍف انزطٌٕز يجبالد انزطٌٕز 

يع ثذاٌخ انعبو  ًكزجخ شزاء يزاجع حذٌثخ نه رحسٍٍ إيكبٍَبد انزذرٌس

 انذراسً

ٔكبنخ انذراسبد انعهٍب ٔنجُخ شزاء 

 انكزت ثبنقسى

انطالة عهى أسبنٍت رذرٌت 

 انزعهى االنكززًَٔ

  

 أستار الوادة : أ.م.د / علي عثواى                                رئيس القسن: أ.د/ سعيذ هناع

 طوخيهذير البرناهج: د/ إنجي سعيذ عبذ الحويذ ال 
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 تقرير هقرر دراسي

 6109/6161تنويت هوارد األسرة ) هقرر أجنبي(  للعام 

 

 قسن: االقتصاد الونسلي

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 رًٍُخ يٕارد األسزح ) يقزر أجُجً(   اسى انًقزر 1

 اقزصبد يُشنً انزخصص 2

 2121 - 2119رًٍٓذي يبجسزٍز انفزقخ / انًسزٕي 3

 (  عًه1ً)    ( َظزي2)     ٕحذاد / انسبعبد انًعزًذحعذد ان 4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجع الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 √يزٕفز          غٍز يزٕفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليزحبٌ 6

 عذد أثُبٌ يٍ األسبرذح عذد انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس 2

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -د :اإلحصبئٍب – 1

 1 عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقزر -

 1 عذد انطالة انذٌٍ أدٔا االيزحبٌ -

 %                   %                      عذد          عذد              َزٍجخ االيزحبٌ  -

 %         راست      ـــــ         ــــــــ111      1َبجح      

ٍٍ طجقب انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجح -

 نهزقذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍٓب

 %         جٍذ جذا      ــــــــــــ           25يًزبس      

 %           يقجٕل      ـــــــــــ25جٍذ        

 -رذرٌس انًقزر : – 2

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب -

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب عذد انسبعبد

4 1-Definition of  family resources 

4 2-Characteristic of  family resource 

8 3-Compare with family resources 

4 4-Definition of  home management  

4 5-Whey to manage  

8 6-Development of management 

6 7-How to make a budget 

4 8- Income manage 

6 9- Time and effort management 

8 10-Value , Goals , standard 

APPLAID:  Make budget for the family at different income 

levels  

                    Make a budget for time and effort 

% نًب رى رذرٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً  

 نهًقزر

111% 

يذي انزشاو انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزٕي  -

 انًقزر 

<61           61- 44                          >45        √ 

 √              45<                           44-61          61>  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقزر -

 √رذرٌت عًهً    √      يحبضزاد َظزٌخ      أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -
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 √   دراسخ حبنخ                  أَشطخ فصهٍخ

 األعًبل انفصهٍخ )رذكز( :  رقبرٌز، أثحبس ، رجًٍع يبدح عهًٍخ، رقٍٍى رطجٍقً

 √اسزخذاو ٔسبئم انزٕاصم االجزًبعً )ٔارس آة( 

 شفٕي√           َظزي              طزٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √عًهً       √        أعًبل فصهٍخ       

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 غٍز يزٕافزح√         يزٕافزح                      يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح      ًزاجع انعهًٍخان -

 يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح                غٍز يزٕافزح√          يزٕافزح            انٕسبئم انًعٍُخ-

 دح               غٍز يزٕافزحيزٕافزح ثذرجخ يحذٔ√            يزٕافزح           انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

 يحذٔدٌخ انًزاجع انعهًٍخ ثًكزجخ انكهٍخ  -  -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

 شزاء يزاجع حذٌثخ نهًكزجخ    - -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 رذرٌت انطالة عهى أسبنٍت انزعهى االنكززًَٔ -

نخبرجٍٍٍ )إٌ يالحظبد انًزاجعٍٍ ا -2

 ٔجذد

 ال ٌُطجق

يب رى رُفٍذِ يٍ يقززحبد انزطٌٕز فً  -4

 انعبو انسبثق

 شزاء ثعض انًزاجع انحذٌثخ نهًكزجخ ٔنكٍ رحزبج إنى انًشٌذ يٍ انًزاجع.   -

عًم ثعض انفٍذٌْٕبد انزعهًٍٍخ نكٍفٍخ اسزخذاو انًُصخ االنكززٍَٔخ نهطالة  -

  نطالةَٔشزْب عهى كبفخ ٔسبئم انزٕاصم يع ا

يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد )يب ًْ ٔ  -9

 األسجبة (

 اسزكًبل انًزاجع ثًكزجخ انكهٍخ

 -خطخ انزطٌٕز نهًقزر نهعبو انقبدو : -11

 انًسئٕل عٍ انزُفٍذ رٕقٍذ انزطٌٕز  رٕصٍف انزطٌٕز يجبالد انزطٌٕز 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس

شزاء يزاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

و يع ثذاٌخ انعب

 انذراسً

 ٔكبنخ انذراسبد انعهٍب ٔنجُخ شزاء انكزت ثبنقسى

تحسين إمكانات 
 الطالب

عقد دورات تدريبية 
لمتعامل مع التعميم عن 

 بعد

من اإلجازة 
الصيفية لمتهيئة 

لبداية العام 
 الدراسي الجديد 

 مركز الخدمة العامة بالكمية
 وحدة التدريب بالكمية

 

 صالح هحوود يوسف                       رئيس القسن: أ.د/ سعيذ هناعأستار الوادة : أ.م.د / زينة 

 وخيهذير البرناهج: د/ إنجي سعيذ عبذ الحويذ الط 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير مقرر دراسي  

     م 2016/2017حلقة بحث لعام 

 قسم: االقتصاد المنزلي  

-معلومات أساسية : –أ   

 حلقة بحث اسم المقرر  1

 إدارة منزل   التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي 3

( نظري  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4  

المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام  5  تشكيل مجلس القسم  

غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  

 

 عدد واحد أستاذ عدد القائمين بالتدريس  7

-متخصصة :معلومات  –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  4 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   4  

نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                 

ــ راسب     ــــــــــــــــ            100       4ناجح       ـــــــــــــــ  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

% 75ممتاز       ـــــــــــــــــــــ       جيد جدا      

%25جيد         ـــــــــــــــــــــــ         مقبول       

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  -  

 وتعريف بالمقرر و موضوعاته وأنشطته وتكليفاته.مقدمة  (1

 .معنى البحث العلمي وأهدافه وأهميته (2

 خصائص التفكير العلمي. (3

 المصطلحات والمفاهيم العلمية المرتبطة البحث العلمي.  (4

 أساسيات البحث العلمي : المقدمة والمشكلة البحث ، خطة البحث ، فروض البحث. (5

, األهمية والمسلمات ،   (6 المقدمة ، المشكلة ،  األهداف   ، العنوان   : البحث  محتويات خطة 

 الفرضيات ، اإلجراءات ، المصطلحات ، المراجع. 

صياغة   (7 وكيفية  وصياغتها,  المشكلة  اختيار  كيفية  البحثية,  للمشكلة  العنوان  كتابة  كيفية 

 األهمية. -األهداف  –المقدمة البحثية 

 فروض البحث .كيفية صياغة  (8

 عينة البحث ، مفهومها ، اختيارها ، وأنواعها. (9

 أدوات البحث العلمي : االستبيان ، المالحظة ، المقابلة ، االختبارات. (10

نظريات و أساليب البحث العلمي : أسلوب تحليل المحتوى ، األسلوب التاريخي، والوصفي  (11

 ية ، أسلوب النظمواالرتباطي، والتجريبي، ودراسة الحالة ، الدراسات المسح

 البحث اإلجرائي : معناه ، مزاياه ، خطوات البحث اإلجرائي (12

 كتابة البحث : تقرير البحث ، مراجع البحث ، معايير تقويم البحث  (13

 مراجعة على المقرر. (14

 أنشطة :  

 *إعداد نموذج لخطة بحثية .وبعض المقاالت العلمية والندوات . 

الطلبة لمجموعات لتصميم   الوعي تجاه مشكلة مجتمعية     وتنفيذ* تقسيم  برنامج إرشادي لرفع 

 معينة.  

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 1 

 

 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  100 %  

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

االمتحان لموضوعات المقررمدي تغطية  -  <60       60- 84           >85  √  

√

 
√
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أساليب التعليم والتعلم  -  محاضرات نظرية           تدريب عملي 

 

أنشطة فصلية                   دراسة حالة     

 

 األعمال الفصلية )تذكر(:                  

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل والمؤسسات   

طريقة تقويم الطالب  - نظري                       شفوي     

 

عملي                 أعمال فصلية            

 

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

العلميةالمراجع  - غير متوافر        متوافرة بدرجة محدودة              متوافرة        

  

الوسائل المعينة - غير متوافر      متوافرة بدرجة محدودة       ة              متوافر    

  

المستلزمات والخامات  - غير متوافر       بدرجة محدودة    متوافرة             متوافرة        

  

 ال يوجد  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -2
)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1
 

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.  -1
عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على  بسبب 

 وضع بنوك األسئلة
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب  
 بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
الطالب على األنماط المختلفة 

 للتقويم. 

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس قبل تدريس المقرر

/ زينب صالح محمود يوسف          رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب  أستاذ المادة : أ.م.د  

 مدير البرنامج: د/ إنجي سعيد عبد الحميد الطوخي 

               

 م  2017  /12/    31تم المناقشة واالعتماد بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 √ 

 √ 

√ 

√ 
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 تقرير مقرر دراسي  

م 2018/2019حلقة بحث لعام   

 قسم: االقتصاد المنزلي  

-معلومات أساسية : –أ   

 حلقة بحث اسم المقرر  1

 إدارة منزل   التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي 3

( نظري  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4  

االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5  تشكيل مجلس القسم  

غير متوفر              متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  

 

 عدد واحد أستاذ عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  1 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   1  

نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                 

ــ      100       1ناجح       راسب     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ  

للناجحين طبقا للتقديرات النسبة المئوية %  -

 الحاصلين عليها

ــ            1ممتاز        جيد جدا   ــــــــــــــــــ  

ــ   جيد         ـــــــــــــــــــــ         مقبول    ــــــــــــــــــ  

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  -  

 الموضوعات

 موضوعاته وأنشطته وتكليفاته.مقدمة وتعريف بالمقرر و   (1

 .معنى البحث العلمي وأهدافه وأهميته (2

 خصائص التفكير العلمي. (3

 المصطلحات والمفاهيم العلمية المرتبطة البحث العلمي.  (4

 أساسيات البحث العلمي : المقدمة والمشكلة البحث ، خطة البحث ، فروض البحث. (5

6)    ، والمسلمات  األهمية   , األهداف    ، المشكلة   ، المقدمة   ، العنوان   : البحث  محتويات خطة 

 الفرضيات ، اإلجراءات ، المصطلحات ، المراجع. 

كيفية كتابة العنوان للمشكلة البحثية, كيفية اختيار المشكلة وصياغتها, وكيفية صياغة المقدمة   (7

 األهمية. -األهداف  –البحثية 

 فروض البحث .كيفية صياغة  (8

 عينة البحث ، مفهومها ، اختيارها ، وأنواعها. (9

 أدوات البحث العلمي : االستبيان ، المالحظة ، المقابلة ، االختبارات. (10

نظريات و أساليب البحث العلمي : أسلوب تحليل المحتوى ، األسلوب التاريخي، والوصفي  (11

 ية ، أسلوب النظمواالرتباطي، والتجريبي، ودراسة الحالة ، الدراسات المسح

 البحث اإلجرائي : معناه ، مزاياه ، خطوات البحث اإلجرائي (12

 كتابة البحث : تقرير البحث ، مراجع البحث ، معايير تقويم البحث  (13

 مراجعة على المقرر. (14

 أنشطة :  

 *إعداد نموذج لخطة بحثية .وبعض المقاالت العلمية والندوات . 

 برنامج إرشادي لرفع الوعي تجاه مشكلة مجتمعية معينة.    ذ* تقسيم الطلبة لمجموعات لتصميم وتنفي

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

1 

 

 

√

 
√

ا
د
ا
ر 
ة
 
م 
ؤ 
س
س
ا
ت
 
ا
ل
ط
ف
و 
ل
ة
 
و 



 

 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  100 %  

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

لموضوعات المقررمدي تغطية االمتحان  -    <60       60- 84             >85  √  

أساليب التعليم والتعلم  -  محاضرات نظرية           تدريب عملي 

 

 دراسة حالة          أنشطة فصلية 

 

 األعمال الفصلية )تذكر(:                  

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل والمؤسسات   

طريقة تقويم الطالب  - شفوي     نظري                          

 

عملي       أعمال فصلية                

 

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

المراجع العلمية - متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر        متوافرة             

  

الوسائل المعينة - متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر        متوافرة            

  

المستلزمات والخامات  - بدرجة محدودة    غير متوافر متوافرة               متوافرة    

   

 ال يوجد  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -4
)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  (15
 

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.  -2
عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع بسبب 

 بنوك األسئلة
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب  
 بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
 الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس قبل تدريس المقرر

/ زينب صالح محمود يوسف          رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب  أستاذ المادة : أ.م.د  

 مدير البرنامج: د/ إنجي سعيد عبد الحميد الطوخي 

 

 

 م  2019  /10/    9تم المناقشة واالعتماد بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  
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 تقرير مقرر دراسي  

م 9201/2020حلقة بحث لعام   

 قسم: االقتصاد المنزلي  

-معلومات أساسية : –أ   

 حلقة بحث اسم المقرر  1

 إدارة منزل   التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي 3

( نظري  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4  

 تشكيل مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6 غير متوفر              متوفر     

 

 عدد واحد أستاذ عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  1 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   1  

نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                 

ــ      100       1ناجح       راسب     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

ــ            1ممتاز        جيد جدا   ــــــــــــــــــ  

ــ   جيد         ـــــــــــــــــــــ         مقبول    ــــــــــــــــــ  

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  -  

 الموضوعات

   العلمي والمنهج العلم تعريف: مقدمه (1

 . العلمي الباحث وخصائص (2

 . العلمية المشكلة مصادر (3

 .      العلمي الفرض صياغة (4

 (.                     االرتباطية البحوث - المسحية البحوث - المالحظة: )الوصفية المناهج (5

 (. التجريبية المناهج - التجريبية شبه التصميمات - الفردية الحالة بحوث: )التطبيقية البحوث  (6

 (. مواصفاتها -عليها الحصول طريقة)العينات (7

 . األدوات  (8

 . العلمي والباحث  البحث أخالقيات (9

 .المراجع توثيق كيفية (10

 مراجعة على المقرر. (11

 أنشطة :  

 *إعداد نموذج لخطة بحثية .وبعض المقاالت العلمية والندوات . 

 برنامج إرشادي لرفع الوعي تجاه مشكلة مجتمعية معينة.    * تقسيم الطلبة لمجموعات لتصميم وتنفيذ
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% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  100 %  

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

لموضوعات المقررمدي تغطية االمتحان  -    <60       60- 84             >85  √  

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

 

 

 األعمال الفصلية )تذكر(:                  

  

   –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية 

 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -

 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى.  -

 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

طريقة تقويم الطالب  - شفوي     نظري                          

 

عملي       أعمال فصلية                

 

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

المراجع العلمية - متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر        متوافرة             

  

الوسائل المعينة - متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر        متوافرة            

  

المستلزمات والخامات  - متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر               متوافرة    

   

 ال يوجد  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

 إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم. -6
)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  (12
 

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

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب الطالب على األنماط المختلفة للتقويم.  -3
بسبب عدم وجود تدريب كافي بالكلية ألعضاء هيئة التدريس على وضع 

 بنوك األسئلة
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
تحسين إمكانيات  

 التدريس 
   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  
 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة شراء الكتب  
 بالقسم

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدريب 
للتقويم.الطالب على األنماط المختلفة   

 عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس قبل تدريس المقرر

رئيس القسم/ أ.د/ سعيد مناع جاد الرب                                   على عثمان عبداللطيف أستاذ المادة : أ.م.د /  

 مدير البرنامج: د/ إنجي سعيد عبد الحميد الطوخي 

 م  2020  /12/    6تم المناقشة واالعتماد بمجلس القسم المنعقد بتاريخ  
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