كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

جامعه المنوفية
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نماذج تقارير المقرر السنوية "قسم اقتصاد منزلي وتربية"
رمشيش اٌّمشس:
(أ) اٌجيبٔبد األسبسيخ

 -1اٌؼٕىاْ واٌشِض اٌىىدي طشق رذسيس MEE(42)2 :
 -2اٌجشٔبِج أو اٌجشاِج اٌزً يمذَ فيهب هزا اٌّمشس  :االلزصبد إٌّضًٌ واٌزشثيخ
 -3اٌسٕخ  /اٌّسزىي في اٌجشاِج  :اٌشاثؼخ
 -4اٌىحذاد  /اٌسبػبد اٌّؼزّذح 24 :
ِجّىع 2
ِحبضشاد  2سبػبد إسشبد أوبديًّ  /ػًٍّ
 -5أسّبء اٌّحبضشيٓ اٌّسبهّيٓ في رذسيس اٌّمشس
 -1د  /سهبَ اٌشبفؼً
ِٕسك اٌّمشس  :د /سهبَ اٌشبفؼً
اٌّميُ اٌخبسجً ا.د/عطيات البهى,أ.د/نادية محروس

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

ٔسجخ %
ٔسجخ %

ػذد
ػذد

إٌزبئج :

ٔجبح:

ػذد

ٔسجخ

رمذيشاد اٌطالة إٌبجحيٓ :
أِزيبص:
جيذا:

ػذد
ػذد

ٔسجخ %
ٔسجخ %

سسىة :

ػذد

جيذا جذاًا:
ِمجىي :

ٔسجخ
ٔسجخ %
ٔسجخ %

ػذد
ػذد

(د) اٌجيبٔبد اٌّهٕيخ
 )1رذسيس اٌّمشس

انًٕضٕعات انتٗ تى تذسٚغٓا فعهٛا
االعثٕع األٔل -1.:خشائط انًفاْٛى ٔتذسٚظ االقتصاد
انًُضن : ٙأ-انششٔط انٕارة تٕافشْا إلحذاث تعهى صٖ
يعُٗ .بًَٕ -رد أصٔتم.
د-كٛفٛة تعهى انًفٕٓو.
االعثٕع انخاَٗ د -انفٓى انخاطئ ٔخصائصِ .
ِ -أعانٛة ستط انًفاْٛى .
ٔ -خشٚطة انشكم 7
االعثٕع انخانج-2 .:انتعهى انتعأَٗ
أ  -انتعهى انزًاعٔ ٙانًٕاقف انتٚ ٙفٛذ
فٓٛا

اعى انًحاضش

عذد
انغاعات
د عٓاو انشافعٗ
2

2

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

ب -انًقصٕد تانتعهى انتعأَٗ .
د -انًثادئ األعاعٛة نهتعهى انتعأَٗ .
د -يقٕيات اعتشاتٛزٛة انتعهى انتعأَٗ.
االعثٕع انشاتع ِ -تٕصٚع األدٔاس فٗ انتعهى انتعأَٗ
ٔ -طشق انتعهى انتعأَٗ.
ٌ -فٕائذ انتعهى انتعأَٗ
ٖ -يًٛضات انتعهى انتعأَ.ٙ
االعثٕع انخايظ -3.:انطشٚقة انكشفٛة ٔاالعتقصاء
أ  -ياْٛة االكتشاف.
ب -يفاْٛى االكتشاف.
االعثٕع انغادط د -أًَاط االكتشاف .
د -عهثٛات طشٚقة االكتشاف
ٔ -اٚزاتٛات طشٚقة االكتشاف.
ٌ -دٔس كم يٍ انًعهى ٔانًتعهى فٗ انتعهٛى تاالكتشاف.
ِ -كٛفٛة إعذاد دسط َارح تانًذخم انكشف.ٙ
ٖ -عالقة طشٚقة االكتشاف تطشق انتذسٚظ األخشٖ

2

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

االعثٕع انغاتع -4انتعهى انزاتٗ.:
أ  -أًْٛة انتعهى انزاتٗ
ب -صٕس انتعهى انزاتٗ
 - 1تعهى راتٗ غٛش كايم( انتعهى تانًشاعهة–
انتعهى انثشَايزٗ – انحقائة انتعهًٛٛة )
 - 2تعهى راتٗ كايم
2
االعثٕع انخايٍ أٔال انتعهى انثشَايزٗ  .:تعشٚفة –
انًصطهحات انخاصة تّ -خطٕات إعذاد انثشَايذ –
أعظ تقٕٚى انثشَايذ – أعانٛة انثشيزة
االعثٕع انتاعع كٛفٛة عشض انثشايذ – خصائص
انتعهٛى انثشَايزٗ – األًْٛة انتشتٕٚة نهتعهٛى انثشَايذ –
عٕٛب.
ِ
االعثٕع انعاشش  :حاَٛا انحقائة انتعهًٛٛة  .:يفٕٓو
انحقٛثة – انتطٕس انتاسٚخ ٙنهحقائة انتعهًٛٛة – أًْٛة
انحقائة انتعهًٛٛة – عُاصش انحقٛثة انتعهًٛٛة –
خصائص انحقائة انتعهًٛٛة – دٔس انًعهى -دٔس انًتعهى
فٗ انحقائة انتعهًٛٛة .
االعثٕع انحادٖ عشش .:حانخا انًٕد٘ٔالت انتعهًٛٛة.:
تعشٚف انًٕدٕٚالت انتعهًٛٛة – األعظ انتشتٕٚة
نهًٕدٕٚل انتعه – ًٗٛيزاالت اعتخذاوِ .

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

2

د عٓاو انشافعٗ

إٌسجخ اٌّئىيخ ٌٍّىضبػذ اٌزً رُ رذسيسهب ِٓ ِحزىي اٌجشٔبِج :

أوثش ِٓ %90



ألً ِٓ %70

%70 -90

األسجبة ثبٌزفبصيً ٌؼذَ رذسيس أي ِىضىع ِٓ اٌّىضىػبد
ال يىجذ
ارا وبْ هٕبن ِىضىػبد رُ رذسيسهب سغُ أٔهب ٌيسذ ِحذدح في اٌّحزىي  ،أروش األسجبة ثبٌزفصيً
ال يىجذ

 )2أسبٌيت اٌزؼٍيُ واٌزؼٍُ :



ِحبضشاد :
رذسيت ػًٍّ ِ /ؼًّ :
ٔذوح  /وسشخ ػًّ :
أٔشطخ في اٌفصً :
دساسخ حبٌخ :
واججبد أخشي  /واججبد ِٕضٌيخ :
إرا رُ اسزخذاَ أسبٌيت أخشي ٌٍزؼٍيُ واٌزؼٍُ غيش رٍه اٌّحذدح أػالٖ  ،اروشهب وأروش اسجبة
اسزخذاِهب:
ال يىجذ

 )3رمييُ اٌطٍجخ :
إٌسجخ اٌّئىيخ ِٓ ِجّىع اٌذسجبد
% 60
% 20
% 20

طشيمخ اٌزمييُ
اِزحبْ رحشيشي
اِزحبْ شفىي
اِزحبْ اٌؼًٍّ ِ /ؼًّ
واججبد أخشي  /أػّبي اٌفصً اٌذساسً
اٌّجّىع
أػضبء ٌجٕخ االِزحبْ
د ٌّيبء شىلذ
داحّذثهبء اٌحجبس د سهبَ اٌشبفؼً
دوس اٌّشاجغ اٌخبسجً ( ارا وبْ يٕطجك )

%

 )4اإلِىبٔبد  /اٌّشافك وِىاد اٌزذسيس :

وبفيخ رّبِب ًا
وبفيخ إًٌ حذ ِب
غيش وبفيخ
اروش أي لصىس
ال يىجذ
 )5 .اٌميىد اإلداسيخ :
اروش أيخ صؼىثبد رؼشض ٌهب اٌّمشس
ال يىجذ

 )6رمييُ اٌطالة ٌٍّمشس :



اسزجبثخ فشيك اٌّمشس

اروش أي ٔمذ وسد في رمييُ اٌطالة ٌٍّمشساد

 )7رؼٍيمبد  /رىصيبد اٌّميّييٓ اٌخبسجييٓ ( ارا وبْ يٕطجك )  :اسزجبثخ فشيك اٌّمشس
خطخ اٌؼًّ جيذح وِٕبسجخ
أوصىا ثزؼضيض اٌجبٔت اٌزطجيمً وِشبسوبد اٌطٍجخ

 )8رؼضيض اٌّمشس :

رُ صيبدح اٌجبٔت اٌؼًٍّ

ِذي رٕفيز األٔشطخ اٌزً رُ رحذيذهب في خطخ ػًّ اٌسٕخ اٌسبثمخ :
إٌشبط
اٌؼًّ اٌجّبػً ثيٓ اٌطالة.
جٍسبد ٔمبش

اروش ِب ارا وبْ لذ رُ رٕفيز إٌشبط
واروش اسجبة ػذَ اوزّبي أي ػًّ
رُ رٕفيز ِؼظُ األٔشطخ

 )9خطخ اٌؼًّ ٌٍسٕخ اٌذساسيخ 2009 – 2008
ربسيخ اٌزٕفيز
2009 /2008

األٔشطخ اٌّطٍىثخ
اٌميبَ ثّضيذ ِٓ االخزجبساد اٌمصيشح
صيبدح اٌّشاجغ واٌمىاِيس
إثشاصِشبسوبد اٌطالة ػٓ طشيك إٌّبلشخ واٌحىاس

ِٕسك اٌّمشس  :د /سهبَ اٌشبفؼً

إِضبء
ربسيخ

:
:

اٌّسئىي ػٓ اٌزٕفيز
د /سهبَ اٌشبفؼً

