كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نماذج تقارير المقرر السنوية "قسم اقتصاد منزلي وتربية"
رقشيش اىَقشس:
(أ) اىجيبّبد األسبسيخ

 -1اىؼْ٘اُ ٗاىشٍض اىن٘دMEE(42)3 : ٙ
 -2اىجشّبٍج أٗ اىجشاٍج اىز ٚيقذً فيٖب ٕزا اىَقشس  :االقزصبد اىَْضىٗ ٚاىزشثيخ
 -3اىسْخ  /اىَسز٘ ٙفي اىجشاٍج  :اىشاثؼٔ
 -4اى٘حذاد  /اىسبػبد اىَؼزَذح 48 :
ٍجَ٘ع 4
ٍحبضشاد  2سبػبد إسشبد أمبديَ / ٚػَي2 ٚ
 -5أسَبء اىَحبضشيِ اىَسبَٕيِ في رذسيس اىَقشس
 -1د  /سٖبً اىشبفؼٚ
ٍْسق اىَقشس  :د /سٖبً اىشبفؼٚ
اىَقيٌ اىخبسج ٚا.د/عطيات البهى,أ.د/نادية محروس

( ة ) اىجيبّبد اإلحصبئيخ
ػذد اىطالة اىزيِ حضشٗا اىَقشس:
ػذد اىطالة اىزيِ أمَي٘ا اىَقشس:

ّسجخ %
ّسجخ %

ػذد
ػذد

اىْزبئج :

ّجبح:

ػذد

ّسجخ

رقذيشاد اىطالة اىْبجحيِ :
أٍزيبص:
جيذا:

ػذد
ػذد

ّسجخ %
ّسجخ %

سس٘ة :

ػذد

جيذا جذاًا:
ٍقج٘ه :

ّسجخ
ّسجخ %
ّسجخ %

ػذد
ػذد

(د) اىجيبّبد اىَْٖيخ
 )1رذسيس اىَقشس

الوىضىعاث التً تن تذريسها فعليا
االسبىع األول اى٘حذح األٗى :ٚاىفيسفخ ٗاىزشثيخ  -1هاهيت
وتعريف الفلسفت
 -2طبيعت التفكير الفلسفً وهباحثه..
االسبىع الثالث  3- - .:االًتقاداث الوىجهت للفلسفت.

االسبىع الرابع - 4 - .:هعًٌ التربيت - - 5 .العالقت بيي
الفلسفت والتربيت.
االسبىع الخاهس .:اى٘حذح اىثبّيخ :فيسفخ اىزشثيخ  1 -هاهيت
فلسفت التربيت
االسبىع السادس -2 .:تطىر هيذاى فلسفت التربيت
االسبىع السابع -3 .:هجاالث االهتوام بفلسفت التربيت.

اسن الوحاضر

عذد
الساعاث
د سهام الشافعً
2 +2
2 +2
2 +2

د سهام الشافعً
د سهام الشافعً

2 +2

د سهام الشافعً

2 +2

د سهام الشافعً

2 +2
2 +2

د سهام الشافعً
د سهام الشافعً

االسبىع الثاهي ج -4 -أهويت دراست فلسفت التربيت..
االسبىع  -5أهذاف الوذارس الفلسفيت التربىيت الوعاصرة.
االسبىع العاشر  .:اى٘حذح اىثبىثخ :اىفيسفبد اىزشث٘يخ اىَؼبصشح
 -1الفلسفت الوثاليت والىاقعيت كفلسفت و كفلسفت تربىيت.
االسبىع الحادي عشر -2الفلسفت البرجواتيت كفلسفت وكفلسفت
تربىيت -3 .الفلسفت الىجىديت كفلسفت وكفلسفت تربىيت
االسبىع الثاًً عشر  -4الفلسفت التحليليت كفلسفت وكفلسفت

2 +2

د سهام الشافعً

2 +2
2 +2

د سهام الشافعً
د سهام الشافعً

2 +2

د سهام الشافعً

2 +2

د سهام الشافعً

تربىيت -5 .الفلسفت اإلسالهيت كفلسفت وكفلسفت تربىيت
اىْسجخ اىَئ٘يخ ىيَ٘ضبػذ اىز ٚرٌ رذسيسٖب ٍِ ٍحز٘ ٙاىجشّبٍج :

أمثش ٍِ %90



أقو ٍِ %70

%70 -90

األسجبة ثبىزفبصيو ىؼذً رذسيس أٍ٘ ٙض٘ع ٍِ اىَ٘ض٘ػبد
ال ي٘جذ
ارا مبُ ْٕبك ٍ٘ض٘ػبد رٌ رذسيسٖب سغٌ أّٖب ىيسذ ٍحذدح في اىَحز٘ ، ٙأرمش األسجبة ثبىزفصيو
ال ي٘جذ

 )2أسبىيت اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ :



ٍحبضشاد :
رذسيت ػَيٍ / ٚؼَو :
ّذٗح ٗ /سشخ ػَو :
أّشطخ في اىفصو :
دساسخ حبىخ :
ٗاججبد أخشٗ / ٙاججبد ٍْضىيخ :
إرا رٌ اسزخذاً أسبىيت أخش ٙىيزؼييٌ ٗاىزؼيٌ غيش ريل اىَحذدح أػالٓ  ،ارمشٕب ٗأرمش اسجبة
اسزخذاٍٖب:
ال ي٘جذ

 )3رقييٌ اىطيجخ :
اىْسجخ اىَئ٘يخ ٍِ ٍجَ٘ع اىذسجبد
% 60
% 20
% 20

طشيقخ اىزقييٌ
اٍزحبُ رحشيشٙ
اٍزحبُ شف٘ٙ
اٍزحبُ اىؼَيٍ / ٚؼَو
ٗاججبد أخش / ٙأػَبه اىفصو اىذساسٚ
اىَجَ٘ع
أػضبء ىجْخ االٍزحبُ
د ىَيبء ش٘قذ
داحَذثٖبء اىحجبس د سٖبً اىشبفؼٚ
دٗس اىَشاجغ اىخبسج ( ٚارا مبُ يْطجق )

%

 )4اإلٍنبّبد  /اىَشافق ٍٗ٘اد اىزذسيس :

مبفيخ رَبٍب ًا
مبفيخ إى ٚحذ ٍب
غيش مبفيخ
ارمش أ ٙقص٘س
ال ي٘جذ
 )5 .اىقي٘د اإلداسيخ :



ارمش أيخ صؼ٘ثبد رؼشض ىٖب اىَقشس
ال ي٘جذ

 )6رقييٌ اىطالة ىيَقشس :

اسزجبثخ فشيق اىَقشس

ارمش أّ ٙقذ ٗسد في رقييٌ اىطالة ىيَقشساد

 )7رؼييقبد  /ر٘صيبد اىَقيَييِ اىخبسجييِ ( ارا مبُ يْطجق )  :اسزجبثخ فشيق اىَقشس
خطخ اىؼَو جيذح ٍْٗبسجخ
أٗص٘ا ثزؼضيض اىجبّت اىزطجيقٍٗ ٚشبسمبد اىطيجخ

رٌ صيبدح اىجبّت اىؼَيٚ

 )8رؼضيض اىَقشس :
ٍذ ٙرْفيز األّشطخ اىز ٚرٌ رحذيذٕب في خطخ ػَو اىسْخ اىسبثقخ :
ارمش ٍب ارا مبُ قذ رٌ رْفيز اىْشبط
اىْشبط
ٗارمش اسجبة ػذً امزَبه أ ٙػَو
رٌ رْفيز ٍؼظٌ األّشطخ
اىؼَو اىجَبػ ٚثيِ اىطالة.
جيسبد ّقبش

 )9خطخ اىؼَو ىيسْخ اىذساسيخ 2009 – 2008
ربسيخ اىزْفيز
2009 /2008

األّشطخ اىَطي٘ثخ
اىقيبً ثَضيذ ٍِ االخزجبساد اىقصيشح
صيبدح اىَشاجغ ٗاىق٘اٍيس
إثشاصٍشبسمبد اىطالة ػِ طشيق اىَْبقشخ ٗاىح٘اس

ٍْسق اىَقشس  :د /سٖبً اىشبفؼٚ

إٍضبء
ربسيخ

:
:

اىَسئ٘ه ػِ اىزْفيز
د /سٖبً اىشبفؼٚ

