
 
 

16ًَٕرج سقى   

و 2019 – 2018األصٚبء نهؼبو انجبيؼٙ حهقخ انجحث  رقشٚش يقشس دساسٙ  

 قسى: االقزظبد انًُضنٙ

-يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ   

  حهقخ ثحث  اسى انًقشس 1

 اقزظبد يُضنٙ انزخظض 2

 يبجٛسزٛش  / انًسزٕ٘ انفشقخ 3

 ( َظش٘ 2)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 رشكٛم يجهس انقسى انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد 5

 ✔غٛش يزٕفش         يزٕفش          َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ 6

 2 ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلحظبئٛبد : – 1

 2 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 2 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 %               ػذد       %                    ػذد             َزٛجخ االيزحبٌ  -

 ساست  طفش     طفش        100         2      َبجح  

نهزقذٚشاد انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 % 0%    جٛذ جذا     100يًزبص      

 % 0%       يقجٕل     0جٛذ        

 %0ضؼٛف  

 %0ضؼٛف جذا   

 % 0ساست الئحخ 

 

 



 
 

 -رذسٚس انًقشس : – 2

ػذد  انًٕضٕع   : انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انسبػبد 

 األسجٕع 

  يقذيخ ٔرؼشٚف ثبنزٕطٛف 
2 

1 

   ًٗيؼُٗ انجحث انؼه

 ٔأْذافّ ٔأًْٛزّ

2 

2 

 ًٗ2 خظبئض انزفكٛش انؼه 
3 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

 يشكهخ انجحث ،

2 

4 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

، خطخ انجحث ، فشٔع 

 انجحث

2  

5 

 انجحااااث خطااااخ يحزٕٚاااابد  :

 يشااكهخ ، يقذيااخ ، ػُاإاٌ

  يسهًبد ،

 4  

6-7 

 ، انجحااااااااااث فشضااااااااااٛبد ، 

 ، يظاااطهحبد ، إجاااشاءاد

 انجحث يشاجغ

4 

8-9 

  ، ػُٛخ انجحث ، يفٕٓيٓب

 اخزٛبسْب 

2 

10 

  2 إَاع انجحث 
11 

 ٘2  اخزجبس رحشٚش 
12 

  : ًٗأدٔاد انجحث انؼه

 االسزجٛبٌ ، انًالحظخ ، 

2 

13 

  : ًٗأدٔاد انجحث انؼه

 انًقبثهخ ، االخزجبساد

2 

14 

  ًٗأسبنٛت انجحث انؼه  :

اسهٕة رحهٛم انًحزٕٖ ، 

 األسهٕة انزبسٚخٗ 

4 

15-16 

  ٔانٕطفٙاألسهٕة 

 ٔ االسهٕة  ٔاالسرجبطٙ

4 
17-18 



 
  انزجشٚجٙ

 ٙ2 االسهٕة انزجشٚج 
19 

  انؼهًٙأسبنٛت انجحث  

ٔدساسخ انحبنخ ، 

 انذساسبد انًسحٛخ 

4 

20-21 

 2 ، أسهٕة انُظى 
22 

  يؼُبِ ،  : اإلجشائٙانجحث

يضاٚبِ ، خطٕاد انجحث 

 اإلجشائٙ

4 

23- 24 

  كزبثخ انجحث : رقشٚش

انجحث ، يشاجغ انجحث ، 

 يؼبٚٛش رقٕٚى انجحث

4 

25-26 

 2 يشاجؼخ ػهٗ انًقشس 
27 

 2 انزقٛٛى انُٓبئٙ 
28 

 %100 % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقشس -

 85< انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕ٘ انًقشس  يذ٘ انزضاو -

 85<                        84-60       60> يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 يحبضشاد َظشٚخ           رذسٚت ػًهٙ أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 دساسخ حبنخ          أَشطخ فظهٛخ

 األػًبل انفظهٛخ )رزكش( :          

 ثحث ػهًٙ   –يششٔع  -يؼبسع فُٛخ ألػًبل انطالة -

 شفٕ٘          َظش٘            طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ             ػًهٙ

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚس : -3

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 غٛش يزٕافشح  ✔يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  ٔانخبيبدانًسزهضيبد  -

✔

√ 

✔
√ 
 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 
 ػذو رٕافش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ .-1  -قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 كزنك ػذو رٕافش أيبكٍ يُبسجخ  -2

 %81.57  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقشس: -5

 رٕفٛش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ . -1 -يقزشحبد رحسٍٛ انًقشس : -6

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ شجكخ االَزشَذ  -2

 انخبطخ ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت  -3

 ال ُٚطجق يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ . -1

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت -2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب ْٙ ٔ  -9

 األسجبة (

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ انٕا٘ فب٘  انخبص  -1

 ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 -خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش  انزطٕٚش رٕطٛف يجبالد انزطٕٚش 

رحسٍٛ إيكبَٛبد 

 انزذسٚس 

   

يغ ثذاٚخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ 

 انذساسٙ

ٔكبنخ انذساسبد انؼهٛب ٔنجُخ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

رجٓٛض قبػبد رذسٚسٛخ يُبسجخ  

 نطجٛؼخ انًقشس

فٙ انخطخ انًسزقجهٛخ 

 نهكهٛخ

 ٔكبنخ شئٌٕ انطالة 

حسُٙ ٚشبس د / حُبٌأ /  اسى يُسق انًبدح :   

و  2019انزٕقٛغ :                                            انزبسٚخ :    /    /   

 

 

 

 



 
 

16ًَٕرج سقى   

و  2020 – 2019األصٚبء نهؼبو انجبيؼٙ حهقخ انجحث  رقشٚش يقشس دساسٙ  

 قسى: االقزظبد انًُضنٙ

-يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ   

  حهقخ ثحث  انًقشساسى  1

 اقزظبد يُضنٙ انزخظض 2

 يبجٛسزٛش  انفشقخ / انًسزٕ٘ 3

 ( َظش٘ 2)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 رشكٛم يجهس انقسى انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد 5

 ✔غٛش يزٕفش         يزٕفش          َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ 6

 2 انقبئًٍٛ ثبنزذسٚسػذد  7

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلحظبئٛبد : – 1

 3 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 3 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 %               ػذد       %                    ػذد             َزٛجخ االيزحبٌ  -

 طفش      ساست  طفش       100        3      َبجح  

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهزقذٚشاد  -

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 %66.66%    جٛذ جذا    33.33يًزبص      

 % 0%       يقجٕل     0جٛذ        

 %0ضؼٛف  

 %0ضؼٛف جذا   

 % 0ساست الئحخ 

 

 



 
 

 -رذسٚس انًقشس : – 2

ػذد  انًٕضٕع   : انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انسبػبد 

 األسجٕع 

  يقذيخ ٔرؼشٚف

 ثبنزٕطٛف 

2 
1 

   ًٗيؼُٗ انجحث انؼه

 ٔأْذافّ ٔأًْٛزّ

2 
2 

 ًٗ3 2 خظبئض انزفكٛش انؼه 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

 يشكهخ انجحث ،

2 
4 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

، خطخ انجحث ، فشٔع 

 انجحث

2  

5 

 انجحث خطخ يحزٕٚبد  :

 يشكهخ ، يقذيخ ، ػُٕاٌ

  يسهًبد ،

 4 

6-7 

 ، انجحث فشضٛبد ، 

 ، يظطهحبد ، إجشاءاد

 انجحث يشاجغ

4 

8-9 

  ، ػُٛخ انجحث ، يفٕٓيٓب

 اخزٛبسْب 

2 
10 

  11 2 إَاع انجحث 

 ٘12 2  اخزجبس رحشٚش 

  : ًٗأدٔاد انجحث انؼه

 االسزجٛبٌ ، انًالحظخ ، 

2 
13 

 ًٗأدٔاد انجحث انؼه  :

 انًقبثهخ ، االخزجبساد

2 
14 

   : ًٗأسبنٛت انجحث انؼه

اسهٕة رحهٛم انًحزٕٖ ، 

4 15-16 



 
  انزبسٚخٙاألسهٕة 

  ٔانٕطفٙاألسهٕة 

 ٔ االسهٕة  ٔاالسرجبطٙ

 ، انزجشٚجٙ

4 

17-18 

 ٙ19 2 االسهٕة انزجشٚج 

  انؼهًٙأسبنٛت انجحث  

ٔدساسخ انحبنخ ، 

 انذساسبد انًسحٛخ 

4 

20-21 

  ،22 2 أسهٕة انُظى 

  يؼُبِ ،  اإلجشائٙانجحث :

يضاٚبِ ، خطٕاد انجحث 

 اإلجشائٙ

4 

23- 24 

  كزبثخ انجحث : رقشٚش

انجحث ، يشاجغ انجحث ، 

 يؼبٚٛش رقٕٚى انجحث

4 

25-26 

 27 2 يشاجؼخ ػهٗ انًقشس 

 28 2 انزقٛٛى انُٓبئٙ 

 %100 % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقشس -

 85< يذ٘ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕ٘ انًقشس  -

 85<                        84-60       60> يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 يحبضشاد َظشٚخ           رذسٚت ػًهٙ أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 دساسخ حبنخ          أَشطخ فظهٛخ

 األػًبل انفظهٛخ )رزكش( :          

 ثحث ػهًٙ   –يششٔع  -يؼبسع فُٛخ ألػًبل انطالة -

 شفٕ٘                    َظش٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ             ػًهٙ

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚس : -3

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 غٛش يزٕافشح  ✔يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًؼُٛخ-

✔

√ 

✔
√ 
 

✔
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✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 
 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ػذو رٕافش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ .-1  -قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 كزنك ػذو رٕافش أيبكٍ يُبسجخ  -2

 %81.57  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقشس: -5

 رٕفٛش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ . -1 -يقزشحبد رحسٍٛ انًقشس : -6

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ شجكخ االَزشَذ  -2

 انخبطخ ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت -3

 ال ُٚطجق يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ . -1

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت -2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب ْٙ ٔ  -9

 األسجبة (

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ انٕا٘ فب٘   -1

 انخبص ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 -خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش  انزطٕٚش رٕطٛف يجبالد انزطٕٚش 

رحسٍٛ إيكبَٛبد 

 انزذسٚس 

   

يغ ثذاٚخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ 

 انذساسٙ

ٔكبنخ انذساسبد انؼهٛب ٔنجُخ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

رجٓٛض قبػبد رذسٚسٛخ يُبسجخ  

 نطجٛؼخ انًقشس

فٙ انخطخ انًسزقجهٛخ 

 نهكهٛخ

 ٔكبنخ شئٌٕ انطالة 

ٚشبس  حسُٙ د / حُبٌأ / اسى يُسق انًبدح :   

و  2020انزٕقٛغ :                                            انزبسٚخ :    /    /   

 

 

 

✔

√



 تقرير مقرر دراسي 
     م8108/8109اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص لعام 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي 
-معمومات أساسية : –أ   
 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص اسم المقرر 1
 مالبس ونسيج  التخصص 2
 تمهيدي ماجستير الفرقة / المستوي 3
( نظري  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
غير متوفر    متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  
 عدد واحد أستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

-ة :معمومات متخصص –ب   
-اإلحصائيات : – 0  
عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -  2 
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   2  
نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                

راسب     ػػػػػػػػػػػػػػػػ       ػػػػػػػػػػػػػػػػػ     111       2ناجح        

ية % لمناجحين طبقا النسبة المئو  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

.%51جيد جدا   %       51 ممتاز        
جيد         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         مقبول    ...........%   

-تدريس المقرر : – 8  
الموضوعات التي تم تدريسها -  

 الموضوعات

√

 
√
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 مناقشة أسس إعداد االستبيانات -1
 االستبياناتمناقشة أسس إعداد  -2
 مناقشة أسس إعداد االستبيانات -3
 Excelالتدريب عمى تنقية البيانات آليا باستخدام  -4
 Excelالتدريب عمى تنقية البيانات آليا باستخدام  -5
 Excelالتدريب عمى تنقية البيانات آليا باستخدام  -6
  SPSSتحميل بيانات االستبانات باستخدام  -7
  SPSSتحميل بيانات االستبانات باستخدام  -8
  SPSSتحميل بيانات االستبانات باستخدام  -9

 المنحني الطبيعي  -11
 التدريب عمى المنحني الطبيعي  -11
 المنحني الطبيعي المعياري -12
 التدريب عمى المنحني الطبيعي والمعياري -13
 التدريب عمى المنحني الطبيعي والمعياري -14
 التدريب عمى المنحني الطبيعي والمعياري -15
 منحني المعياريتقدير حدود الثقة باستخدام ال -16
 تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -17
 التدريب عمى تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -18
 التدريب عمى تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -19
 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي -21
 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي -21
 ار الفروض اإلحصائيةاستخدام المنحني المعياري في اختب -22
 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -23
 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -24
 اختبار مربع كاي -25
 التدريب عمى اختبار مربع كاي -26
 tاختبار  -27
  tالتدريب عمى 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 
 

%111% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -  



 لممقرر
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -  <61       61- 84           >85 √  
مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  <61       61- 84           >85 √  
أساليب التعميم والتعمم - عمميمحاضرات نظرية           تدريب    

 دراسة حالة          أنشطة فصمية
 األعمال الفصمية )تذكر(:                  

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل  
 والمؤسسات

طريقة تقويم الطالب - نظري                       شفوي    
 أعمال فصمية               عممي

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

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

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

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
لسابقالعام ا  

 شراء مراجع حديثة لممكتبة . -1
 

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

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -1
األنماط المختمفة لمتقويم. بسبب عدم وجود تدريب 
كافي بالكمية ألعضاء هيئة التدريس عمى وضع 

 بنوك األسئمة
-القادم :خطة التطوير لممقرر لمعام  -01  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقررإعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 

√ 

√ 

√ 

  

√ 

√ 

√   

√ 

√ 



ة الطالب عمى األنماط المختمف   
 لمتقويم.

 بالتدريس

أستاذ المادة:أ.م.د متفرغ/ محمد نعمان نوفل                     رئيس مجمس القسم العممي 
  2119/ 11/  9تاريخ :               :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

 مدير البرنامج : د/ دعاء عبد المجيد إبراهيم جعفر
               

 

 تقرير مقرر دراسي 
     م8109/8181اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص لعام 

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: االقتصاد المنزلي 
-معمومات أساسية : –أ   
 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص اسم المقرر 1
 مالبس ونسيج  التخصص 2
 تمهيدي ماجستير الفرقة / المستوي 3
( نظري  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
 تشكيل مجمس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
غير متوفر    متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6  
 عدد واحد أستاذ عدد القائمين بالتدريس 7

-معمومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 0  
عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -  3 
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   3  
نتيجة االمتحان  - عدد       %               عدد       %                

راسب     ػػػػػػػػػػػػػػػػ       ػػػػػػػػػػػػػػػػػ     111       3ناجح        

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

جيد جدا   .% 1%       ممتاز     1   
جيد         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         مقبول    ...........% 1  

√

 
√

ا
د
ا
ر 
ة
 
م
ؤ 
س
س
ا



-تدريس المقرر : – 8  
الموضوعات التي تم تدريسها -  

 الموضوعات
 مناقشة أسس إعداد االستبيانات -29
 قشة أسس إعداد االستبياناتمنا -31
 مناقشة أسس إعداد االستبيانات -31
 Excelالتدريب عمى تنقية البيانات آليا باستخدام  -32
 Excelالتدريب عمى تنقية البيانات آليا باستخدام  -33
 Excelالتدريب عمى تنقية البيانات آليا باستخدام  -34
  SPSSتحميل بيانات االستبانات باستخدام  -35
  SPSSات باستخدام تحميل بيانات االستبان -36
  SPSSتحميل بيانات االستبانات باستخدام  -37
 المنحني الطبيعي  -38
 التدريب عمى المنحني الطبيعي  -39
 المنحني الطبيعي المعياري -41
 التدريب عمى المنحني الطبيعي والمعياري -41
 التدريب عمى المنحني الطبيعي والمعياري -42
 التدريب عمى المنحني الطبيعي والمعياري -43
 قة باستخدام المنحني المعياريتقدير حدود الث -44
 تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -45
 التدريب عمى تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -46
 التدريب عمى تقدير حدود الثقة باستخدام المنحني المعياري -47
 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي -48
 مناقشة مفهوم الفرض اإلحصائي -49
 معياري في اختبار الفروض اإلحصائيةاستخدام المنحني ال -51
 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -51
 استخدام المنحني المعياري في اختبار الفروض اإلحصائية -52
 اختبار مربع كاي -53
 التدريب عمى اختبار مربع كاي -54

2 
2 
2 
3 
 
3 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



 tاختبار  -55
  tالتدريب عمى اختبار  -56

2 
2 
 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

111%  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -  <61       61- 84           >85 √  
مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  <61       61- 84           >85 √  
أساليب التعميم والتعمم - تدريب عممي        محاضرات نظرية      

 دراسة حالة          أنشطة فصمية
 األعمال الفصمية )تذكر(:                  

إعداد مشروع بحثي في مجال إدارة المنزل  
 والمؤسسات

طريقة تقويم الطالب - نظري                       شفوي    
 أعمال فصمية               عممي

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

√ 

√ 

√ 

  

√ 

√ 

√   

√ 

√ 



 ال يوجد -  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

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

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد

وير في ما تم تنفيذه من مقترحات التط -8
 العام السابق

 شراء مراجع حديثة لممكتبة . -2
 

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

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب عمى  -2
األنماط المختمفة لمتقويم. بسبب عدم وجود تدريب 
كافي بالكمية ألعضاء هيئة التدريس عمى وضع 

 بنوك األسئمة
-لممقرر لمعام القادم : خطة التطوير -01  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
تحسين 

إمكانيات 
 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الدراسي

وكالة الدراسات العميا 
 ولجنة شراء الكتب بالقسم

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 
ألنماط المختمفة الطالب عمى ا

 لمتقويم.

عضو هيئة التدريس القائم  قبل تدريس المقرر
 بالتدريس

أستاذ المادة:أ.م.د متفرغ/ محمد نعمان نوفل                     رئيس مجمس القسم العممي 
  2121/  12/ 6تاريخ       :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب

فرمدير البرنامج : د/ دعاء عبد المجيد إبراهيم جع  
               

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

              

 (;6نوىرج سقن )   

 (7162/ 7162( تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنٙ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشقت / انًسخٕ٘ 3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕحذاث / انساػاث انًؼخًذة 4

 حششٛح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٛاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٛش يخٕفش         يخٕفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٛت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٛ بانخذسٚس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -صائيات :اإلح – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٛ بانًقشس

 الٕٚجذ طال 

ػدددذد ان دددال  اندددزٍٚ  -

 أدٔا االيخحاٌ 

 الٕٚجذ

  َخٛجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ٕٚددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٛ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٚشاث انحا ددددهٍٛ 

 ػهٛٓا

               

 

 -تذسيس الوقشس : – 7

   ا

 إسن الوحاضش   ساعاتعذد ال االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 انخشٚكٕ انٛذٖٔ ٔاألنٛاف انًسخخذيت فٗ حُفٛزة -1

 3 األدٔاث انًسخخذيت فٗ ػًم انخشٚكٕ -2
 

 إَٔاع غشص انخشٚكٕ -

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انخشٚكٕ انًخخهفت -

12 
 

 

  9 انخشٚكٕ اٜنٙ ٔإَٔاع ياكُٛاث انخشٚكٕ -4 

 

  9 شٚكٕ اٜنٙانخ ٕساث انحذٚثت فٗ يجال انخ -5 

 



 
 
 
 
 

  9 انخاياث ٔ االدٔاث انًسخخذيت فٗ حُفٛزِ -انكشٔشٛت  -6

 

انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يُخجاث انكشٔشٛت -إَٔاع غشص انكشٔشٛت  -7  . 

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انكشٔشٛت انًخخهفت-

67 

 

67 

 

 انخ شٚض انٛذٖٔ غشصة ٔأسانٛب انخ شٚض-

خخهفتُٚفز يششٔع يسخخذو غشصانخ شٚض انً -  

67 
 

  67 انخ شٚض اٜنٙ ٔياكُٛاث انخ شٚض انحذٚثت.

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ أسانٛب انخ شٚض انًخخهفت 

 
  نًا حى حذسٚسّ يدٍ  -

انًحخدددددددٕ٘ األساسدددددددٙ 

 نهًقشس

   

يددذ٘ انخددضاو انقددائًٍٛ  -

بانخدددددددذسٚس بًحخدددددددٕ٘ 

 انًقشس 

        <66             66-44            >45 

حغ ٛت االيخحداٌ  يذ٘ -

 نًٕضٕػاث انًقشس

        <66             66-44            >45 

 حذسٚب ػًهٙ√يحاضشاث َظشٚت       √        أسانٛب انخؼهٛى ٔانخؼهى -

 أَش ت فصهٛت√ دساست حانت                       

 األػًال انفصهٛت )حزكش( :   ......................

 ػًهٙ√  أػًال فصهٛت           √      َظش٘                  شفٕ٘√         ن ال طشٚقت حقٕٚى ا -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -8

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انًشاجغ انؼهًٛت -

 ٕافشةيخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخ    √ انٕسائم انًؼُٛت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 ٔانخاياث

 غٛش يخٕافشة√ يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -9

   -وتنظيوية:

 ال ٕٚجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -:

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تحسوووي   -;

 -الوقشس :

 حٕفٛش يجًٕػت ثشٚت يٍ انًشاجغ االنكخشَٔٛت نهًقشس -1

 Loomٍٔ غشص انخشٚكٕ انٛذٔ٘ باسخخذاو اضافت إَاع جذٚذة ي-2

 كشٔشٛت ٔ رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس Wigglyاضافت غشص جذٚذة يٍ  -3

 حٕصٚغ حٕ ٛف انًقشس ػهٗ ان ال  فٗ انًحاضشة االٔنٗ -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -2

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ ٔجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -2

ش فووي هقتشحووات التطووىي

 العام السابق

1-  

2-  

3- 

 ال ٕٚجذ -1ها لن يتن تننيز  ه   -9



 
 
 
 
 

)يدددا ْدددٙ ٔ هقتشحوووات 

 األسبا  (

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ٕٚش 

 انًس%ٕل ػٍ انخُفٛز حٕقٛج انخ ٕٚش  حٕ ٛف انخ ٕٚش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 خشَٔٛدتاالنك انًشاجدغ يدٍ ثشٚدت يجًٕػدت حدٕفٛش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٚس اثُاء

اضدددافت اَدددٕاع جذٚدددذة يدددٍ غدددشص انخشٚكدددٕ انٛدددذٔ٘  

 Loomٔباسخخذاو 

ٔ رندك  كشٔشدٛت Wigglyاضافت غشص جذٚدذة يدٍ  

 إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس

 اسخار انًادة قبم بذاٚت انخشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فٗ ان ال  ػهٗ انًقشس حٕ ٛف حٕصٚغ

 االٔنٗ

 اسخار انًادة انخشو بذاٚت

 أ.و./ يُال انشاػش       اسى يُسق انًادة :  أ/د حُاٌ حسُٙ

 24/6/2614انخٕقٛغ :                                            انخاسٚخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 
 
 

 

 (;6نوىرج سقن )                                                                                    

 (7169/  7162) تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنٙ   انخخصص 2

 هاجستيش  / انًسخٕ٘انفشقت  3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕحذاث / انساػاث انًؼخًذة 4

 حششٛح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٛاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٛش يخٕفش         يخٕفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٛت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٛ بانخذسٚس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٛ بانًقشس

 2 

ػدددذد ان دددال  اندددزٍٚ  -

 أدٔا االيخحاٌ 

 2 

 يًخاص  2             َخٛجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ٕٚددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٛ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٚشاث انحا ددددهٍٛ 

 ػهٛٓا

100  

 

 -تذسيس الوقشس : – 7

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 انخشٚكٕ انٛذٖٔ ٔاألنٛاف انًسخخذيت فٗ حُفٛزة -1

 3 األدٔاث انًسخخذيت فٗ ػًم انخشٚكٕ -2
 

 إَٔاع غشص انخشٚكٕ -

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انخشٚكٕ انًخخهفت -

12 
 

 

  9 انخشٚكٕ اٜنٙ ٔإَٔاع ياكُٛاث انخشٚكٕ -4 

 

  9 جال انخشٚكٕ اٜنٙانخ ٕساث انحذٚثت فٗ ي -5 

 

  9 انخاياث ٔ االدٔاث انًسخخذيت فٗ حُفٛزِ -انكشٔشٛت  -6



 
 
 
 
 

 

انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يُخجاث انكشٔشٛت -إَٔاع غشص انكشٔشٛت  -7  . 

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انكشٔشٛت انًخخهفت-

67 

 

67 

 

 انخ شٚض انٛذٖٔ غشصة ٔأسانٛب انخ شٚض-

شٚض انًخخهفتُٚفز يششٔع يسخخذو غشصانخ  -  

67 
 

  67 انخ شٚض اٜنٙ ٔياكُٛاث انخ شٚض انحذٚثت.

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ أسانٛب انخ شٚض انًخخهفت 

 
  نًا حى حذسٚسّ يدٍ  -

انًحخدددددددٕ٘ األساسدددددددٙ 

 نهًقشس

 96  

يددذ٘ انخددضاو انقددائًٍٛ  -

بانخدددددددذسٚس بًحخدددددددٕ٘ 

 انًقشس 

        <66             66-44            >45√ 

يذ٘ حغ ٛت االيخحداٌ  -

 نًٕضٕػاث انًقشس

        <66             66-44            >45√ 

 حذسٚب ػًهٙ√يحاضشاث َظشٚت         √      أسانٛب انخؼهٛى ٔانخؼهى -

 أَش ت فصهٛت √دساست حانت                       

 األػًال انفصهٛت )حزكش( :   ......................

 ػًهٙ  √أػًال فصهٛت                 √َظش٘                  شفٕ٘    √     طشٚقت حقٕٚى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -8

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انًشاجغ انؼهًٛت -

 حذٔدة    غٛش يخٕافشةيخٕافشة      يخٕافشة بذسجت ي    √ انٕسائم انًؼُٛت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 ٔانخاياث

 غٛش يخٕافشة √يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -9

   -وتنظيوية:

 ال ٕٚجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -:

   -الطالب للوقشس:

93   

هقتشحوووات تحسوووي   -;

 -الوقشس :

 حٕفٛش يجًٕػت ثشٚت يٍ انًشاجغ االنكخشَٔٛت نهًقشس -1

 Loomٔافت إَاع جذٚذة يٍ غشص انخشٚكٕ انٛذٔ٘ باسخخذاو اض-2

 كشٔشٛت ٔ رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس Wigglyاضافت غشص جذٚذة يٍ  -3

 حٕصٚغ حٕ ٛف انًقشس ػهٗ ان ال  فٗ انًحاضشة االٔنٗ -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -2

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ ٔجذث (

1- 

2- 

3- 

هووو  هوووا تووون تننيوووز   -2

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

 اضافت غشص جذٚذة يٍ انكشٔشٛت االٚشنُذ٘  -1

 اضافت غشص حشٚكٕ جذٚذة -2

3- 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا ْدددٙ ٔ هقتشحوووات 

 األسبا  (

 ال ٕٚجذ -1

2- 

3- 



 
 
 
 
 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ٕٚش 

 انًس%ٕل ػٍ انخُفٛز ش حٕقٛج انخ ٕٚ حٕ ٛف انخ ٕٚش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشَٔٛدت انًشاجدغ يدٍ ثشٚدت يجًٕػدت حدٕفٛش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٚس اثُاء

اضدددافت اَدددٕاع جذٚدددذة يدددٍ غدددشص انخشٚكدددٕ انٛدددذٔ٘  

 Loomٔباسخخذاو 

ٔ رندك  كشٔشدٛت Wigglyاضافت غشص جذٚدذة يدٍ  

 إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس

 اسخار انًادة بذاٚت انخشو قبم

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فٗ ان ال  ػهٗ انًقشس حٕ ٛف حٕصٚغ

 االٔنٗ

 اسخار انًادة انخشو بذاٚت

 أ.و.د/ يُال انشاػش      أ/د حُاٌ حسُٙاسى يُسق انًادة :  

 2619/     9/16انخٕقٛغ :                                            انخاسٚخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 (;6نوىرج سقن )   

 (7171/ 7169)تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنٙ   انخخصص 2

 هاجستيش  ًسخٕ٘انفشقت / ان 3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕحذاث / انساػاث انًؼخًذة 4

 حششٛح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٛاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٛش يخٕفش         يخٕفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٛت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٛ بانخذسٚس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٛ بانًقشس

 3 

ػدددذد ان دددال  اندددزٍٚ  -

 أدٔا االيخحاٌ 

 3 

 جٛذ جذا -يًخاص                   1 َخٛجت االيخحاٌ  -

 يقبٕل 1جٛذ                        1

انُسدددددبت انً%ٕٚددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٛ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٚشاث انحا ددددهٍٛ 

 ػهٛٓا

          100% 

 

 -تذسيس الوقشس : – 7

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 انخشٚكٕ انٛذٖٔ ٔاألنٛاف انًسخخذيت فٗ حُفٛزة -1

 3 األدٔاث انًسخخذيت فٗ ػًم انخشٚكٕ -2
 

 إَٔاع غشص انخشٚكٕ -

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انخشٚكٕ انًخخهفت -

12 
 

 

  9 نٙ ٔإَٔاع ياكُٛاث انخشٚكٕانخشٚكٕ اٜ -4 

 

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يجال انخشٚكٕ اٜنٙ -5 

 

  9 انخاياث ٔ االدٔاث انًسخخذيت فٗ حُفٛزِ -انكشٔشٛت  -6



 
 
 
 
 

 

انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يُخجاث انكشٔشٛت -إَٔاع غشص انكشٔشٛت  -7  . 

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انكشٔشٛت انًخخهفت-

67 

 

67 

 

- انٛذٖٔ غشصة ٔأسانٛب انخ شٚض انخ شٚض  

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشصانخ شٚض انًخخهفت -

67 
 

  67 انخ شٚض اٜنٙ ٔياكُٛاث انخ شٚض انحذٚثت.

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ أسانٛب انخ شٚض انًخخهفت 

 
  نًا حى حذسٚسّ يدٍ  -

انًحخدددددددٕ٘ األساسدددددددٙ 

 نهًقشس

   

يددذ٘ انخددضاو انقددائًٍٛ  -

خدددددددٕ٘ بانخدددددددذسٚس بًح

 انًقشس 

        <66             66-44            >45√ 

يذ٘ حغ ٛت االيخحداٌ  -

 نًٕضٕػاث انًقشس

        <66             66-44            >45√ 

 حذسٚب ػًهٙ√يحاضشاث َظشٚت       √        أسانٛب انخؼهٛى ٔانخؼهى -

 أَش ت فصهٛت√ دساست حانت                       

 ألػًال انفصهٛت )حزكش( :   ......................ا

 ػًهٙ√  أػًال فصهٛت           √      َظش٘                  شفٕ٘√         طشٚقت حقٕٚى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -8

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انًشاجغ انؼهًٛت -

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ نٕسائم انًؼُٛتا-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 ٔانخاياث

 غٛش يخٕافشة√ يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -9

   -وتنظيوية:

 ال ٕٚجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -:

   -الطالب للوقشس:

95   

هقتشحوووات تحسوووي   -;

 -الوقشس :

 فٛش يجًٕػت ثشٚت يٍ انًشاجغ االنكخشَٔٛت نهًقشسحٕ -1

 Loomٔاضافت إَاع جذٚذة يٍ غشص انخشٚكٕ انٛذٔ٘ باسخخذاو -2

 كشٔشٛت ٔ رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس Wigglyاضافت غشص جذٚذة يٍ  -3

 حٕصٚغ حٕ ٛف انًقشس ػهٗ ان ال  فٗ انًحاضشة االٔنٗ -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -2

ي  الخوواسجيي  الوووشاجع

 )إٌ ٔجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -2

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

 اضافت غشص جذٚذة يٍ انكشٔشٛت االٚشنُذ٘  -1

 اضافت غشص حشٚكٕ جذٚذة -2

3- 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا ْدددٙ ٔ هقتشحوووات 

 األسبا  (

 ال ٕٚجذ -1

2- 

3- 



 
 
 
 
 

 -ادم :خطة التطىيش للوقشس للعام الق -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ٕٚش 

 انًس%ٕل ػٍ انخُفٛز حٕقٛج انخ ٕٚش  حٕ ٛف انخ ٕٚش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشَٔٛدت انًشاجدغ يدٍ ثشٚدت يجًٕػدت حدٕفٛش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٚس اثُاء

اضددافت اَددٕاع جذٚددذة يددٍ غددشص انخشٚكددٕ انٛددذٔ٘ -1 

 Loomٔباسخخذاو 

ٔ  شٔشددٛتك Wigglyاضددافت غددشص جذٚددذة يددٍ -2 

 رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس

اضددافت اَددٕاع جذٚددذة يددٍ انخ شٚددض يثددم انخ شٚددض -3

 انباسص ٔ انخ شٚض بانششائط .

 اسخار انًادة قبم بذاٚت انخشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فٗ ان ال  ػهٗ انًقشس حٕ ٛف حٕصٚغ

 االٔنٗ

انددخؼهى اسددخخذاو اسددانٛب جذٚددذة فددٙ انخددذسٚس يثددم 

 انًذيج .

 اسخار انًادة انخشو بذاٚت

 ا.و.د/ يُال انشاػش     اسى يُسق انًادة :  أ/د حُاٌ حسُٙ

 2626/ 12/ 6انخٕقٛغ :                                            انخاسٚخ :    

 



 
 
 
 
 

            

 

 

 (;6نوىرج سقن )   

 (7162/  7162) تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة نوارج هالبس اعى انًمشس 1

 الخصاد يُضنٍ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشلت / انًغخىٌ 3

 ( ػًه2ٍ( َظشٌ + )  1)  ػذد انىحذاث / انغاػاث انًؼخًذة 4

 حششُح يجهظ انمغى  انُظاو انًخبغ الخخُاس نجُت االيخحاَاث 5

 غُش يخىفش         يخىفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجُت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انمائًٍُ بانخذسَظ 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحمٍُ بانًمشس

 نى َخى حغجُم طال  فٍ هزا انؼاو

ػدددذد ان دددال  اندددزٍَ  -

 أدوا االيخحاٌ 

  

  َخُجت االيخحاٌ  -

انُغدددددبت انً%ىَددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍُ طبمدددددددددددا 

نهخمددددذَشاث انحا ددددهٍُ 

 ػهُها

 يًخاص                  جُذ جذا              

 يمبىل        جُذ                           

 -تذسيس الوقشس : – 7

  ا

أَىاع انًُارج انًغخخذيت  -1  3 6 3، 1،2

 نألجغاو انًخخهفت  

 

 حمغُى انًُارج انًخخهفت -2 3 6 6، 5، 4



 
 
 
 
 

 ًَىرج )باحشوٌ أنذسَخش(-3 4 8 11، 9،  8، 7

 ًَىرج )باحشوٌ )َخانٍ بُشٌ(  -4 4 8 14، 13، 12، 11

ماسَت بٍُ أَىاع انً -5 4 8 18، 16،17، 15

 انًُارج انًخخهفت 

أفضم انًُارج انًُاعبت  -6 3 6 21، 21، 19

 انًخخهفتنألجغاو 

طشق انحصىل ػهٍ -7 3 6 24، 23، 22

 انًُارج انًخخهفت.

حُفُز يُخج يُاعب يغ -8 4 8 27-28- 25-26

انًماط انً هى  باخخُاس 

 انباحشوٌ انًُاعب.

 

 

  نًا حى حذسَغه يدٍ  -

ٌ األعاعدددددددٍ انًحخدددددددى

 نهًمشس

   

يددذٌ انخددضاو انمددائًٍُ  -

بانخدددددددذسَظ بًحخدددددددىٌ 

 انًمشس 

        <61             61-84            >85 

يذٌ حغ ُت االيخحداٌ  -

 نًىضىػاث انًمشس

        <61             61-84            >85 

 ػًهٍحذسَب √يحاضشاث َظشَت       √        أعانُب انخؼهُى وانخؼهى -

 أَش ت فصهُت√ دساعت حانت                       

 األػًال انفصهُت )حزكش( :   ......................

 ػًهٍ√  أػًال فصهُت           √      َظشٌ                  شفىٌ√         طشَمت حمىَى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -8

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غُش يخىافشة    √ انًشاجغ انؼهًُت -

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غُش يخىافشة    √ انىعائم انًؼُُت-

انًغدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 وانخاياث

 غُش يخىافشة√ يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة       

قيووووووووووىد  داسيووووووووووة  -9

   -وتنظيوية:

 ال َىجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -:

   -طالب للوقشس:ال

   

هقتشحوووات تنسوووي   -;

 -الوقشس :

 حىفُش يجًىػت ثشَت يٍ انًشاجغ االنكخشوَُت نهًمشس -1

 وLoomاضافت اَىاع جذَذة يٍ غشص انخشَكى انُذوٌ باعخخذاو -2

 كشوشُت و رنك إلثشاء انجاَبٍُ انُظشٌ و انؼًهٍ نهًمشس Wigglyاضافت غشص جذَذة يٍ  -3

 ػهً ان ال  فً انًحاضشة االونً حىصَغ حى ُف انًمشس -4

 



 
 
 
 
 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -2

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -2

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

1-  

2-  

3- 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا هدددٍ و هقتشحوووات 

 األعبا  (

 ال َىجذ -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ىَش 

 انًغ%ىل ػٍ انخُفُز حىلُج انخ ىَش  حى ُف انخ ىَش

 تطووووووىيش

 هنتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشوَُدت انًشاجدغ يدٍ ثشَدت يجًىػدت حدىفُش

 نهًمشس

 اعخار انًادة انخذسَظ اثُاء

 اعخار انًادة لبم بذاَت انخشو اضافت اَىاع جذَذة يٍ انباحشوَاث 

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فً ان ال  ػهً ًمشسان حى ُف حىصَغ

 االونً

 اعخار انًادة انخشو بذاَت

 أ.و.د/ دػاء ػبذ انًُذ جؼفش      اعى يُغك انًادة :  أ/د حُاٌ حغٍُ

 2118/ 24/6انخىلُغ :                                            انخاسَخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 (;6نوىرج سقن )   

 (7169/ 7162) تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة نوارج هالبس هتقذم  اعى انًمشس 1

 الخصاد يُضنٍ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشلت / انًغخىٌ 3

 ( ػًه2ٍ+ )  ( َظشٌ 1)  ػذد انىحذاث / انغاػاث انًؼخًذة 4

 حششُح يجهظ انمغى  انُظاو انًخبغ الخخُاس نجُت االيخحاَاث 5

 غُش يخىفش         يخىفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجُت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انمائًٍُ بانخذسَظ 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحمٍُ بانًمشس

 2 

ن دددال  اندددزٍَ ػدددذد ا -

 أدوا االيخحاٌ 

 2 

 %100 َخُجت االيخحاٌ  -

انُغدددددبت انً%ىَددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍُ طبمدددددددددددا 

نهخمددددذَشاث انحا ددددهٍُ 

 ػهُها

 يًخاص                  جُذ جذا  2            

 جُذ                         يمبىل          

 -تذسيس الوقشس : – 7

   ا

 

 األعبىع

  ػًهٍ

ػدددددددددددددددذد 

 انغدددداػاث

 َظشٌ

 

 يحخىي انًمشس

 يحخىي انًمـشس -4

Contents 

أَىاع انًُارج انًغخخذيت  -1  3 6 3، 1،2

 نألجغاو انًخخهفت  

 حمغُى انًُارج انًخخهفت -2 3 6 6، 5، 4



 
 
 
 
 

 ًَىرج )باحشوٌ أنذسَخش(-3 4 8 11، 9،  8، 7

 ًَىرج )باحشوٌ )َخانٍ بُشٌ(  -4 4 8 14، 13، 12، 11

انًماسَت بٍُ أَىاع  -5 4 8 18، 16،17، 15

 انًُارج انًخخهفت 

أفضم انًُارج انًُاعبت  -6 3 6 21، 21، 19

 انًخخهفتنألجغاو 

طشق انحصىل ػهٍ -7 3 6 24، 23، 22

 انًُارج انًخخهفت.

حُفُز يُخج يُاعب يغ -8 4 8 27-28- 25-26

انًماط انً هى  باخخُاس 

 انباحشوٌ انًُاعب.

 

 

   نًا حى حذسَغه يدٍ -

انًحخدددددددىٌ األعاعدددددددٍ 

 نهًمشس

 91  

يددذٌ انخددضاو انمددائًٍُ  -

بانخدددددددذسَظ بًحخدددددددىٌ 

 انًمشس 

        <61             61-84            >85√ 

يذٌ حغ ُت االيخحداٌ  -

 نًىضىػاث انًمشس

        <61             61-84            >85√ 

 حذسَب ػًهٍ√يحاضشاث َظشَت         √      أعانُب انخؼهُى وانخؼهى -

 أَش ت فصهُت √دساعت حانت                       

 األػًال انفصهُت )حزكش( :   ......................

 ػًهٍ  √أػًال فصهُت                 √َظشٌ                  شفىٌ    √     طشَمت حمىَى ان ال  -

 -: اإلهكانات الوتاحة للتذسيس -8

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غُش يخىافشة    √ انًشاجغ انؼهًُت -

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غُش يخىافشة    √ انىعائم انًؼُُت-

انًغدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 وانخاياث

 غُش يخىافشة √يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة       

قيووووووووووىد  داسيووووووووووة  -9

   -وتنظيوية:

 ال َىجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -:

   -الطالب للوقشس:

93   

هقتشحوووات تنسوووي   -;

 -الوقشس :

 حىفُش يجًىػت ثشَت يٍ انًشاجغ االنكخشوَُت نهًمشس -1

 انباحشوَاثاضافت اَىاع جذَذة يٍ -2

 حىصَغ حى ُف انًمشس ػهً ان ال  فً انًحاضشة االونً -4

 

 -1هالحظووووووووووووووووووووووووات  -2



 
 
 
 
 

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 ()إٌ وجذث 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -2

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

1- 

2-  

3- 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا هدددٍ و هقتشحوووات 

 األعبا  (

 ال َىجذ -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ىَش 

 انًغ%ىل ػٍ انخُفُز حىلُج انخ ىَش  حى ُف انخ ىَش

 تطووووووىيش

 ىيهنتووووو

 الوقشس

 االنكخشوَُدت انًشاجدغ يدٍ ثشَدت يجًىػدت حدىفُش

 نهًمشس

 اعخار انًادة انخذسَظ اثُاء

 اعخار انًادة لبم بذاَت انخشو اضافت اَىاع جذَذة يٍ انباحشوَاث 

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فً ان ال  ػهً انًمشس حى ُف حىصَغ

 االونً

 اعخار انًادة انخشو بذاَت

 أ.و.د/ دػاء ػبذ انًجُذجؼفش      أ/د حُاٌ حغٍُدة :  اعى يُغك انًا

 2119/  11/  9انخىلُغ :                                            انخاسَخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (;6نوىرج سقن )   

 (7171/ 7169) تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية



 
 
 
 
 

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قتصاد الونزليقسن:اال

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة نوارج الوالبس  اعى انًمشس 1

 الخصاد يُضنٍ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشلت / انًغخىٌ 3

 ( ػًه2ٍ( َظشٌ + )  1)  ػذد انىحذاث / انغاػاث انًؼخًذة 4

 حششُح يجهظ انمغى  انُظاو انًخبغ الخخُاس نجُت االيخحاَاث 5

 غُش يخىفش         يخىفش             و انًشاجؼت انخاسجُت ناليخحاٌَظا 6

 2 ػذد انمائًٍُ بانخذسَظ 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحمٍُ بانًمشس

 3 

ػدددذد ان دددال  اندددزٍَ  -

 أدوا االيخحاٌ 

 3 

                    %100 َخُجت االيخحاٌ  -

ُغدددددبت انً%ىَددددددت   ان -

نهُددددددددددداجحٍُ طبمدددددددددددا 

نهخمددددذَشاث انحا ددددهٍُ 

 ػهُها

 جُذ جذا -يًخاص   1          

 يمبىل 1جُذ                        1

 -تذسيس الوقشس : – 7

   ا

 

 األعبىع

  ػًهٍ

ػدددددددددددددددذد 

 انغدددداػاث

 َظشٌ

 

 يحخىي انًمشس

 يحخىي انًمـشس -4

Contents 

 أَىاع انًُارج انًغخخذيت -1  3 6 3، 1،2

 نألجغاو انًخخهفت  

 حمغُى انًُارج انًخخهفت -2 3 6 6، 5، 4

 ًَىرج )باحشوٌ أنذسَخش(-3 4 8 11، 9،  8، 7

 ًَىرج )باحشوٌ )َخانٍ بُشٌ(  -4 4 8 14، 13، 12، 11



 
 
 
 
 

انًماسَت بٍُ أَىاع  -5 4 8 18، 16،17، 15

 انًُارج انًخخهفت 

أفضم انًُارج انًُاعبت  -6 3 6 21، 21، 19

 انًخخهفتغاو نألج

طشق انحصىل ػهٍ -7 3 6 24، 23، 22

 انًُارج انًخخهفت.

حُفُز يُخج يُاعب يغ -8 4 8 27-28- 25-26

انًماط انً هى  باخخُاس 

 انباحشوٌ انًُاعب.

 

 

  نًا حى حذسَغه يدٍ  -

انًحخدددددددىٌ األعاعدددددددٍ 

 نهًمشس

91   

يددذٌ انخددضاو انمددائًٍُ  -

بانخدددددددذسَظ بًحخدددددددىٌ 

 انًمشس 

        <61             61-84            >85√ 

يذٌ حغ ُت االيخحداٌ  -

 نًىضىػاث انًمشس

        <61             61-84            >85√ 

 حذسَب ػًهٍ√يحاضشاث َظشَت       √        أعانُب انخؼهُى وانخؼهى -

 أَش ت فصهُت√ دساعت حانت                       

 ( :   ......................األػًال انفصهُت )حزكش

 ػًهٍ√  أػًال فصهُت           √      َظشٌ                  شفىٌ√         طشَمت حمىَى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -8

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غُش يخىافشة    √ انًشاجغ انؼهًُت -

 يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة    غُش يخىافشة    √ انىعائم انًؼُُت-

انًغدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 وانخاياث

 غُش يخىافشة√ يخىافشة      يخىافشة بذسجت يحذودة       

قيووووووووووىد  داسيووووووووووة  -9

   -وتنظيوية:

 ال َىجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -:

   -الطالب للوقشس:

88   

هقتشحوووات تنسوووي   -;

 -الوقشس :

 نًشاجغ االنكخشوَُت نهًمشسحىفُش يجًىػت ثشَت يٍ ا -1

 انباحشوَاثاضافت اَىاع جذَذة يٍ -2

 حىصَغ حى ُف انًمشس ػهً ان ال  فً انًحاضشة االونً -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -2

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -2

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

1 

3- 

 ال َىجذ -1ها لن يتن تننيز  ه   -9



 
 
 
 
 

ا هدددٍ و )يدددهقتشحوووات 

 األعبا  (

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ىَش 

 انًغ%ىل ػٍ انخُفُز حىلُج انخ ىَش  حى ُف انخ ىَش

 تطووووووىيش

 هنتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشوَُدت انًشاجدغ يدٍ ثشَدت يجًىػدت حدىفُش

 نهًمشس

 اعخار انًادة انخذسَظ اثُاء

 اعخار انًادة لبم بذاَت انخشو ػهٍ انًمشسانباحشوَاث يٍ اضافت اَىاع جذَذة -3 

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فً ان ال  ػهً انًمشس حى ُف حىصَغ

 االونً

اعددخخذاو اعددانُب جذَددذة فددٍ انخددذسَظ ي ددم انددخؼهى 

 انًذيج .

 اعخار انًادة انخشو بذاَت

 ًجُذجؼفشأ.و.د/ دػاء ػبذ ان     اعى يُغك انًادة :  أ/د حُاٌ حغٍُ

 2121/  12/ 6انخىلُغ :                                            انخاسَخ :    

 


