جامعه المنوفية

كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
ــــــــــــــــــــــ

نماذج تقارير المقرر السنوية "قسم إدارة منزل ومؤسسات"
(أ) البٌانات األساسٌة
1
2
3
4

-

محاضرات

العنوان والرمز الكودي :ادارة منزل HEHM(21)4
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقرر /قسم إدارة منزل ومؤسسات
السنة /المستوى فً البرامج  :الثانٌة
الوحدات /الساعات المعتمدة
3

حصص إرشاد/عملً

2

مجموع

4

 - 5أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقرر
أ.م.د /سلوي محمد زغلول
منسق المقرر أ.م.د /سلوي محمد زغلول
المقٌـّم الخارجً :أ.دٌ/سرٌة احمد
(ب) البٌانات اإلحصائٌة
عدد الطالب الذٌن حضروا المقرر :عدد
عدد الطالب الذٌن أكملوا المقرر :عدد
النتائج:
رسوب :عدد
د  13نسبة % 100
نجاح :عد
تقدٌرات الطالب الناجحٌن:
امتٌاز :عدد 1نسبة %7.69

 13نسبة %100
 13نسبة %100
 -نسبة % -

جٌد جداًا:عدد  5نسبة % 38.46

جٌد :عدد عدد  5نسبة  % 38.46مقبول :عدد  2نسبة%15.38

(ت) البٌانات المهنٌة:
 )1تدرٌس المقرر:
المحاضرات
األسبوع األول
الثانى
الثالث
الرابع و الخامس

السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادى عشر
الثانى عشر

الموضوع
نظرة فلسفية فى اإلدارة المنزلية
تعريف اإلدارة وأهميتها
تطور اإلدارة – نبذه عن بعض
العلماء وتجاربهم
بعض المفاهيم الخطأ عن إدارة
المنزل إدارة موارد األسرة في ضوء
نظرية النظم

اتخاذ القرار
تعريف القرار – خطوات اتخاذ
القرار أنواع الق اررات – صنع
القرار
جوانب العملية اإلدارية
تحديد األهداف  -تخطيط
تنظيم – تنفيذ  -تقييم

موازنة الموارد
تطبيقات عملية فى إدارة الموارد
الدخل المالى
الوقت  -الجهد

عدد الساعات
نظري
6

عممى
6

4

4

6

6

2
6

2
6

الموضوعات التً تم تدرٌسها على شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحدد:
أقل من %70
%90-70
أكثر من # %90
األسباب بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات
ال ٌوجد اسباب لعدم تدرٌس الموضوعات
إذا كان هناك موضوعات تم تدرٌسها رغم أنها لٌست محددة فً المحتوى،
اذكر األسباب بالتفاصٌل
 .............................ال ٌوجد

 )1أسالٌب التعلٌم والتعلم:
#
#

محاضرات:
تدرٌب عملً /معمل:
ندوة /ورشة عمل:
#
أنشطة فً الفصل:
دراسة حالة:
فروض أخرى/فروض منزلٌة:
إذا تم استخدام أسالٌب أخرى للتعلٌم والتعلم غٌر تلك المحددة أعاله ،اذكرها
واذكر أسباب استخدامها:
لم ٌتم استخدام أسالٌب أخرى للتعلٌم
 )2تقٌٌم الطلبة:
طرٌقة التقٌٌم النسبة المئوٌة من مجموع الدرجات
80
امتحان تحرٌري
امتحان شفوي
20
العملً/أعمال المعمل
فروض أخرى/أعمال الفصل
%100
المجموع

أعضاء لجنة االمتحان:
أ.م.د /.سلوى محمد زغلول

دور المقٌـّم الخارجً
تقٌٌم محتوي التوصٌف ومطابقته مع المخرجات التعلٌمٌة للبرنامج
 )3اإلمكانٌات/المرافق ومواد التدرٌس:
كافٌة تماما ًا
#
كافٌة إلى حد ما
غٌر كافٌة
اذكر أي قصور
عدم مناسبة قاعات التدرٌس

 )4القٌود اإلدارٌة:
ال ٌوجد قٌود ادارٌة
 )5تقوٌم الطالب للمقرر :استجابة فرٌق المقرر
اذكر أي نقد ورد فً التقوٌمات الطالبٌة
ال ٌوجد اي تعلٌقات من التقوٌمات الطالبٌة
 )6تعلٌقات من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن :استجابة فرٌق المقرر
ال ٌوجد تعلٌق من المقٌمٌن الخارجٌن
 )7تحسٌن المقرر:
التقدم فً األعمال التً تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقة:
العمل اذكر ما إذا كان قد اكتمل
واذكر األسباب ألي عمل لم ٌكتمل

تم اداء االعمال المطموبة بالخطة
 )8خطة العمل للسنة الدراسٌة 2010/2009
األعمال المطلوبة تارٌخ االكتمال الشخص المسئول
خطة العمل السابقة

تطبيق خطة العمل المنفذة
منسق المقرر :أ.م.د /.سلوى محمد زغلول

إمضاء:
تارٌخ:

