كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

جامعه المنوفية
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نماذج تقارير المقرر السنوية "قسم اقتصاد منزلي وتربية"
)
(أ) اٌجيبٔبد األعبعيخ
 -1اٌؼٕىاْ واٌشِض اٌىىدي ِٕ:بهح ااٌزيشَ االوي HEE(41)1
 -2اٌجشٔبِح أو اٌجشاِح اٌزً يمذَ فيهب هزا اٌّمشس  :االلزصبد إٌّضًٌ واٌزشثيخ
 -3اٌغٕخ  /اٌّغزىي في اٌجشاِح  :اٌشاثؼخ
 -4اٌىحذاد  /اٌغبػبد اٌّؼزّذح 4 :
ِدّىع 4
ِحبضشاد  4عبػبد إسشبد أوبديًّ  /ػًٍّ -
 -5أعّبء اٌّحبضشيٓ اٌّغبهّيٓ في رذسيظ اٌّمشس
 -1د  /احّذ ثهبء خبثش اٌحدبس
ِٕغك اٌّمشس  :د /احّذ ثهبء خبثش اٌحدبس
اٌّميُ اٌخبسخً ا.د/ػطيبد اٌجهً
ا.دٔ/بديخ ِحشوط

( ة ) اٌجيبٔبد اإلحصبئيخ
ػذد اٌطالة اٌزيٓ حضشوا اٌّمشس:
ػذد اٌطالة اٌزيٓ أوٍّىا اٌّمشس:

ٔغجخ %
ٔغجخ %

ػذد
ػذد

إٌزبئح :

ٔدبذ:

ػذد

ٔغجخ

رمذيشاد اٌطالة إٌبخحيٓ :
ػذد

أِزيبص:
%
ػذد
خيذا:
ٔغجخ %

سعىة :

ٔغجخ

ػذد

ٔغجخ %

خيذا خذاًا:

ػذد

ٔغجخ %

ِمجىي :

ػذد

(د) اٌجيبٔبد اٌّهٕيخ
 )1رذسيظ اٌّمشس

اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسيغهب فؼٍيب
االعجىع االوي -1 .:اٌزطىس اٌزبسيخً ٌٍّٕبهح
االعجىع اٌثبًِٔ -2 .:بهيخ إٌّهح واهّيخ
دساعزخ.
االعجىع اٌثبٌث -3 .:إٌّهح واٌخجشٖ.

اعُ اٌّحبضش

ػذد
اٌغبػبد
د احّذ ثهبء
4
اٌحدبس
د احّذ ثهبء
4
اٌحدبس
4

د احّذ ثهبء

ٔغجخ

االعجىع اٌشاثغ4 .:اعظ ثٕبء إٌّهح.
أ  -ػٕبصش إٌّهح ِٓ حيث

4

اٌحدبس
د احّذ ثهبء
اٌحدبس

االعجىع اٌخبِظ واٌغبدط واٌغبثغ االهذاف-
اٌّحزىي

4

د احّذ ثهبء
اٌحدبس

االعجىع اٌثبِٓ .:طشق اٌزذسيظ واالٔشطخ

4

االعجىع اٌزبعغ -5 .:أىاع رٕظيّبد إٌّبهح

4

االعجىع اٌؼبشش.:أ -اٌزٕظيّبد اٌمبئّخ ػًٍ ِٕهح
اٌّىاد اٌذساعيخ .

4

د احّذ ثهبء
اٌحدبس
د احّذ ثهبء
اٌحدبس
د احّذ ثهبء
اٌحدبس

االعجىع اٌحبدي ػشش .:ة -اٌزٕظيّبد اٌمبئّخ
ػبي ِٕهح إٌشبط .

4

د احّذ ثهبء
اٌحدبس

االعجىع اٌثبًٔ ػشش .:ج -اٌزٕظيّبد اٌمبئّخ ػًٍ
إٌّهح اٌّحىسي

4

د احّذ ثهبء
اٌحدبس

إٌغجخ اٌّئىيخ ٌٍّىضبػذ اٌزً رُ رذسيغهب ِٓ ِحزىي اٌجشٔبِح :

أوثش ِٓ %90
%70

%70 -90



ألً ِٓ

األعجبة ثبٌزفبصيً ٌؼذَ رذسيظ أي ِىضىع ِٓ اٌّىضىػبد
ال يىخذ
ارا وبْ هٕبن ِىضىػبد رُ رذسيغهب سغُ أٔهب ٌيغذ ِحذدح في اٌّحزىي  ،أروش األعجبة
ثبٌزفصيً
ال يىخذ

 )2أعبٌيت اٌزؼٍيُ واٌزؼٍُ :
ِحبضشاد :
رذسيت ػًٍّ ِ /ؼًّ :
ٔذوح  /وسشخ ػًّ :
أٔشطخ في اٌفصً :
دساعخ حبٌخ :
واخجبد أخشي  /واخجبد ِٕضٌيخ :



إرا رُ اعزخذاَ أعبٌيت أخشي ٌٍزؼٍيُ واٌزؼٍُ غيش رٍه اٌّحذدح أػالٖ  ،اروشهب وأروش اعجبة
اعزخذاِهب:

ال يىخذ

 )3رمييُ اٌطٍجخ :
إٌغجخ اٌّئىيخ ِٓ ِدّىع اٌذسخبد
% 80
%
% 20

طشيمخ اٌزمييُ
اِزحبْ رحشيشي
اِزحبْ شفىي
اِزحبْ اٌؼًٍّ ِ /ؼًّ
واخجبد أخشي  /أػّبي اٌفصً اٌذساعً
اٌّدّىع
أػضبء ٌدٕخ االِزحبْ
داحّذثهبء اٌحدبس د عهبَ اٌشبفؼً د ٌّيبء شىلذ
دوس اٌّشاخغ اٌخبسخً ( ارا وبْ يٕطجك )

%

ال يىخذ

 )4اإلِىبٔبد  /اٌّشافك وِىاد اٌزذسيظ

وبفيخ رّبِب ًا
وبفيخ إًٌ حذ ِب
غيش وبفيخ



اروش أي لصىس
ال يىخذ
 )5 .اٌميىد اإلداسيخ :
اروش أيخ صؼىثبد رؼشض ٌهب اٌّمشس
ال يىخذ

 )6رمييُ اٌطالة ٌٍّمشس :

اعزدبثخ فشيك اٌّمشس

اروش أي ٔمذ وسد في رمييُ اٌطالة ٌٍّمشساد

 )7رؼٍيمبد  /رىصيبد اٌّميّييٓ اٌخبسخييٓ ( ارا وبْ يٕطجك )  :اعزدبثخ فشيك اٌّمشس
خطخ اٌؼًّ خيذح وِٕبعجخ
اٌؼًٍّ
أوصىا ثزؼضيض اٌدبٔت اٌزطجيمً وِشبسوبد اٌطٍجخ

رُ صيبدح اٌدبٔت

 )8رؼضيض اٌّمشس :
ِذي رٕفيز األٔشطخ اٌزً رُ رحذيذهب في خطخ ػًّ اٌغٕخ اٌغبثمخ :
اروش ِب ارا وبْ لذ رُ رٕفيز
إٌشبط
إٌشبط
واروش اعجبة ػذَ اوزّبي
أي ػًّ
رُ رٕفيز ِؼظُ األٔشطخ
اٌؼًّ اٌدّبػً ثيٓ اٌطالة.
خٍغبد ٔمبػ

 )9خطخ اٌؼًّ ٌٍغٕخ اٌذساعيخ 2009 – 2008

األٔشطخ اٌّطٍىثخ
اٌميبَ ثّضيذ ِٓ االخزجبساد اٌمصيشح

ربسيخ اٌزٕفيز
 2009 /2008د/

صيبدح اٌّشاخغ واٌمىاِيظ
إثشاصِشبسوبد اٌطالة ػٓ طشيك إٌّبلشخ واٌحىاس

ِٕغك اٌّمشس  :د /داحّذ ثهبء اٌحدبس

إِضبء
ربسيخ

:
:

اٌّغئىي ػٓ اٌزٕفيز
داحّذ ثهبء اٌحدبس

