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المعاییر األكادیمیة:-٨
المرتبطـةالمجـاالتفـى ق المعـارف المتخصصـةیـطبت-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:-

ممارســته التــي اكتسـبها فـي وتطبیقاتهمـاوالتغذیـةالغــذاءبعلـوم
المهنیة 

ح حلوال لهااقتر اد المشكالت المهنیة و یحدت-١/٢
م الوســـائل التكنولوجیـــة اســـتخدان المهـــارات المهنیـــة و اتقـــإ-١/٣

المناسبة في ممارسته المهنیة
فــــرق العمــــل مــــن خــــالل العمــــل المهنــــي ةدیــــاتواصــــل وقال-١/٤

المنظومي
في ضوء المعلومات المتاحةارذ القر اتخا-١/٥
فى مجال الغذاء لموارد المتاحة بكفاءةلف یوظالت-١/٦
بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي-١/٧
هــة والمصــداقیة امهنــة بمــا یعكــس النز الااللتــزام بأخالقیــات -١/٨

وتقبل المسائلة والمحاسبة
ـــــادر إ-١/٩ ـــــه مهنًی ـــــة ذات ـــــتعلم اا واالنخـــــر ك ضـــــرورة تنمی ط فـــــي ال

المستمر
المشاكللحللتغذیةواالغذاءالخاصة المعارفإكساب-١/١٠

الطـرقواسـتخدامالمختلفـةالعمـرمراحـل خـاللللفـردالغذائیـة
.الغذائیةحالتهلتقییمالمناسبةالعلمیة

محصــلة مــن المفــاهیم فــي مجــال التغذیــة وعلــوم إكســابها-١/١١
األطعمة باللغة االنجلیزیة.

إلنتـاجالغذائیـةوالقـوانینوالتشـریعاتلحدیثـةااإلدارةنظـمتطبیق-١/١٢
الغذائیة.وتسویق المنتجاتوتطویر

توظیـــف منهجیـــات البحـــث العلمـــي وتطبیقاتـــه فـــي مجـــال -١/١٣
التغذیة وعلوم الغذاء

طـرق وٕاتبـاعالطرق السلیمة في إعـداد األطعمـة استخدام-١/١٤
.الطعام الصحیةتخطیط وتنفیذ قوائم

رق العلمیــــة والعملیــــة وأســــباب التفــــاعالت توضــــیح الطــــ-١/١٥
الكیمیائیـــة التـــي تحـــدث لألغذیـــة أثنـــاء عملیـــات اإلعـــداد والتجهیـــز 

والطهي والتخزین والتداول.
تعریـــــــــــف الطـــــــــــالب بمصـــــــــــادر المعلومـــــــــــات التقلیدیـــــــــــة -١/١٦

مجال التخصص .واإللكترونیة في 
.تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي -١/١٧
الغــذاء جدات والتطــورات ذات العالقــة بمجــال تفهــم المســت-١/١٨



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

.والتغذیة
.عند الدراسة والبحث الصحیحةاستخدام اللغة العربیة -١/١٩
تنمیـــة القـــدرة علـــي التفاعـــل مـــع المجتمـــع وبیئـــات التعلـــیم -١/٢٠

باستخدام مهارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
ألجنبیــــــة اســــــتخدام مهــــــارات التواصــــــل باحــــــدي اللغــــــات ا-١/٢١

.بالغذاء والتغذیة للتمكن من معرفة المصطلحات الخاصة 
ـــــاء بفكـــــره -١/٢٢ ـــــي االرتق ـــــة ف ـــــالعلوم الحیاتی ـــــه ب توظیـــــف معارف

التغذیة وعلوم االطعمةوبإبداعه في مجال
توظیف معارفه بنظریات علم النفس التربـوي فـي عملیتـي -١/٢٣

.التعلیم والتعلم
فـيالمتخصصـةوالمعـارفاألساسـیاتالنظریـاتطبـق ی-١أالمعلومات والمفاھیم:-أ

الغذاء والتغذیة .مجال
للبحـث العلمـى فـى مجـال القانونیـةواألخالقیـةالمبـادئ-٢أ

الغذاء والتغذیة 
الغذاء فيالجودةأساسیاتومبادئیطبق -٣أ
الحفـاظعلـيالعمـلوالبیئـةعلـىالمهنیـةلممارسـةتـأثیر-٤أ

هاوصیانتالبیئةعلي
ُیعـــــــــرف المصـــــــــطلحات العلمیـــــــــة والتكنولوجیـــــــــة المرتبطـــــــــة -٥أ

بالتخصص.
یعرف أنظمة الجـودة واللـوائح والتشـریعات المنظمـه لسیاسـات -٦أ

الغذاء.
یحـــــدد العالقـــــة بـــــین الـــــنمط الغـــــذائي للفـــــرد وحالتـــــه الغذائیـــــة -٧أ

والصحیة .
الضــروریة العناصــر الغذائیــةمــناالحتیاجــات الغذائیــة یحــدد-٨أ
فى مراحل العمر المختلفةاإلنسانصحة ل
یوضـــــح دور التمثیـــــل الغـــــذائي للعناصـــــر الغذائیـــــة المختلفـــــة -٩أ

وعالقته بالحالة الصحیة للفرد.
یمیــز بــین مصــادر تلــوث وفســاد الغــذاء ومتطلبــات الســالمه -١٠أ

وقضایا البیئه .
المفـاهیم فـي مجـال التغذیـة و ُیعرف المصطلحات العلمیة -١١أ

ألطعمة باللغة االنجلیزیة.وعلوم ا
یحدد النظم الغذائیة التى تتناسب مع االمراض المختلفة.-١٢أ
ماهیـــة تكنولوجیـــا التربیـــة ومـــا یمیزهـــا عـــن تكنولوجیـــا یحـــدد-١٣أ

التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.
.یوضح الدور الغذائى والفسیولوجى للعناصر الغذائیة-١٤أ
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ــــى تحــــدث فــــى اال-١٥أ ــــاء االعــــداد یحــــدد التغیــــرات الت طعمــــة اثن
لتلك االطعمة .الكیمیائيوالطهى والتركیب 

وأهمیتهـــــــا لألبحـــــــاث اإلحصـــــــاءُیعـــــــرف أساســـــــیات علـــــــوم -١٦أ
والدراسات العلمیة والتربویة 

.ُیعدد نظریات االرشاد التربوي والنفسي -١٧أ
توظیـــــــف المفـــــــاهیم والمعـــــــارف عنـــــــد اســـــــتقبال النصـــــــوص -١٨أ

ا.وتفسیرها وتحلیلها وتذوقه
توضــیح العالقــة بــین نظریــات الــتعلم والتعلــیم ومراحــل نمــو -١٩أ

المتعلمین.
.یعرف مفهوم البحث العلمي وأسالیبه ومناهجه وأنواعه-٢٠أ
مصـــــــــــــادر المعلومــــــــــــــات ،ومراحـــــــــــــل تطورهــــــــــــــا، یعـــــــــــــدد -٢١أ

وخصائصها،وأنواعها وأشكالها، 
أهمیـــة دراســـة األصـــول االجتماعیـــة للتربیـــة للمعلـــم، یعـــرف-٢٢أ

.ور التربیة في عملیات الضبط االجتماعيود
الحدیثـــــة فـــــي طـــــرق تـــــدریس االتجاهـــــاتیتعـــــرف علـــــى --٢٣أ

المنزلي.االقتصاد
وفقــایحــدد و یحلــل مشــكالت الغــذاء والتغذیــة  ویرتیبهــا-١بالمھارات الذھنیة: ـب

ألولویاتها.
حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته-٢ب
غـذاء ألبحاث و المواضیع ذات العالقـة بالالقراءة التحلیلیة ل-٣ب

والتغذیة باللغتین العربیة و االنجلیزیة .
تقییم المخاطر الخاصة بالرقابة على  الغذاء .-٤ب
اتخاذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .-٥ب
بین نظریات التعلم والتعلیم ومراحل نمو المتعلمین.یمیز-٦ب
. المنزلياالقتصادتستنتج حلول  مبتكرة لمشكالت تدریس -٧ب
یكتشف حلول للمشكالت المتعلقة بجودة وسالمة الغذاء.-٨ب
دور التربیــة فــي إحــداث تغییــر اجتمــاعي إیجــابي فــي یحلــل-٩ب

.المجتمع
یقارن بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.-١٠ب
.الغذاء والتغذیةفى مجال تطبیقیةیخطط مشاریع -١١ب
األختبـــارات النفســـیة فـــي التوجیـــه واإلرشـــاد بـــینیمیـــز -١٢ب

(المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسیة).
یستنتج الدور الحیوى للجهاز الهضمى وافرازاته  علـى  -١٣ب

االستفادة من الغذاء.
یســـتنتج مشـــاكل نقـــص او زیـــادة العناصـــر الغذائیـــة علـــى -١٤ب
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.اإلنسانالعملیات الحیویة لجسم 
.یصنف مراحل تطور مصادر المعلومات-١٥ب
یحلل الناتج النهائي باستخدام االسلوب االحصائي - ١٦ب

المناسب.
یختار النظام الغذائي المالئم فى الحاالت المرضیة المختلفة.-١جالمھارات المھنیة:-ج

خدام الطرق المختلفة.یخطط قوائم الطعام المختلفة للمرضى باست-٢ج
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-٣ج
یرسم خطوات تصنیع األغذیة .-٤ج
یحلل أنواع البحث العلمي ومناهجه-٥ج
الــالزمالمــنهجالســلیم ویقتــرحالعلمــيباألســلوبالبحــوثمشــاریعینفــذ-٦ج

الهدف. لتحقیق
المجتمع.ألفرادبةالغذائي المناسبرامج التثقیفیصمم-٧ج
وعلــــومبالتغذیـــةالمتعلقـــةلحـــل المشـــاكلالحدیثـــةالنظریـــاتیســـتخدم-٨ج

األطعمة
یتحكم فى مصادر التلوث فى أماكن تداول الغذاء .-٩ج
یوظف قواعد النحو والصرف والبالغة في فهم الكتابة.-١٠ج
. یستخلص المشاكل الناتجة عن خلل عملیات الهضم واالمتصاص -١١ج
باللغـة االنجلیزیــه فـى احـد الموضـوعات المتعلقــة یكتـب تقریـر بحثـي-١٢ج

بالغذاء والتغذیة.
تخطــط لعمــل بحــث فــي مجــال طــرق التــدریس قائمــة علــى  التفكیــر -١٣ج

العلمي.
یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر االجتماعي في المجتمع.-١٤ج

المختلفةاعهبأنو الفعالالتواصل-١دالمھارات العامة:-د
المهنیةالممارسةتطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٢د
الشخصیةالتعلمیهاحتیاجاتهتحدیدوالذاتيالتقییم-٣د
المعارفوالمعلوماتعلىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٤د
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٥د
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٦د
یواكب التقدم العلمي في مجال تخصصه.-٧د
یتعلم ذاتیا لتنمیة مهاراته في مجالي التغذیة وعلوم األطعمة.-٨د
یتواصل بطریقة فعالة مع اآلخرین لنشر الوعى الغذائى والصحى .-٩د
یمارس االتصال الفعال والعمل في فریق.-١٠د
.یستخدم البرامج االحصائیة اإللكترونیة.-١١د
یستخدم اللغة العربیة واحدى اللغات األجنبیة بشكل جید فـي مجـاالت -١٢د
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التخصص.
یقدم التقاریر بأسلوب علمي في مجال تخصصه.-١٣د

طرق دعم الطالب (ذوى -
المحدودة والمتمیزین):القدرات 

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
لدوریة نظام المراجعة ا-

للبرنامج
متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
ل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیك

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

لدراسیةفى نھایة السنة االمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

علیھم طبقا التدریس وتوزیع األعباء
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
للطالب:فرص التدریب 

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

√

√

√

√

√

√
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فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 

ذلك الموقع للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وك
للكلیة اإللكتروني

إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 

االكادیميبشكل دورى وفورى من خالل االمیل 
للكلیة وسكرتاریة االقسام اإللكترونيوالموقع 

علمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ ال
والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

خرجات البرنامج ومعاییر القیاس: یخص م
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

مجال التخصص .زیادة عدد المقررات فىھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

س مجلس القسم العلمىرئی–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراهاسم البرنامج:-١

تغذیة وعلوم اطعمةالتخصص:-٢

فصل دراسي واحد:عدد السنوات الدراسیة-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ئیات:إحصا-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةراسبینالالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

یة:المعاییر األكادیم-٨

√

√
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الغذاء والتغذیة إتقان أساسیات ومنهجیات البحث العلمي فى مجال -١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
.  وعلوم األطعمة 

الغذاء والتغذیةالقیام بالعمل المستمر فى إضافة المعارف فى مجال -١/٢
. الغذاء والتغذیةتطبیق المنهج التحلیلي والناقد للمعارف فى مجال -١/٣
مع المعارف ذات العالقة الخاصة بالغذاء والتغذیةدمج المعارف -١/٤

للعالقاتمطورابمجال الحاسب اآللي و
بینها.البینیة

إظهار الوعي العمیق بالمشاكل الجاریة والنظریات الحدیثة فى -١/٥
الغذاء والتغذیة.

ة لها. تحدید المشكالت الخاصة الغذاء والتغذیة وٕایجاد حلول مبتكر -١/٦
الغذاء والتغذیة.المهارات التقنیة بمجالإتقان -١/٧
التوجه نحو تطویر طرق وأدوات وأسالیب جدیدة لمزاولة مهارات -١/٨

.وتخطیط األطعمة إعداد
.غذاء صحى إلعداداستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة -١/٩
غذائیة ت التواصل بفاعلیة وقیادة فریق عمل فى تنفیذ منتجا- ١/١٠

. صحیة وذات جودة عالیة
غذائیــة اتخــاذ القــرار فــى ظــل المعلومــات المتاحــة إلخــراج منتجــات -١/١١

.متمیزة  
إیجـادعلـىتوظیـف المـوارد المتاحـة بكفـاءة وتنمیتهـا والعمـل-١/١٢

.واثبات مدى فائدتها جدیدةغذائیة موارد
ــــدور-١/١٣ ــــوعي ب ــــة ترشــــید  اســــتهالك الغــــذاء ال ــــى تنمی المجتمــــع ف

والحفاظ على البیئة.
الغذائیــة التصـرف بنزاهـة ومصـداقیة فــى قواعـد تنفیـذ المنتجـات -١/١٤

.الجدیدة
االلتــزام بالتنمیــة الذاتیــة المســتمرة ونقــل علمــه وخبراتــه لآلخــرین -١/١٥

فى الغذاء والتغذیة.
رف فى مجال الغذاء یعدد النظریات واألساسیات والحدیث من المعا-١أالمعلومات والمفاھیم:-أ

والتغذیة.
یحدد أساسیات ومنهجیات وأخالقیات البحث العلمي وأدواته المختلفة -٢أ

وتطبیقه فى مجال الغذاء والتغذیة 
یذكر المبادئ األخالقیة والقانونیة فى مجال الغذاء والتغذیة.-٣أ
.الغذاءیذكر مبادئ وأساسیات الجودة فى -٤أ
للمواد المضافة وتأثیرها على القیمة الغذائیة بیصف المعارف المتعلقة-٥أ

.ألطعمه
یحدد الجهات المسئولة عن تحدید جودة وسالمة المواد المضافة-٦أ
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.ودورها 
على جودة وسالمة الغذاء وجودة المضافات الغذائیة . یوضح  تأثیر ٧أ

.المنتج النهائى 
الحاسب اآللي فى مجال الغذاء والتغذیة.یستنبط المعلومات من -١بالمھارات الذھنیة: ـب

ــــي فــــى مجــــال الغــــذاء -٢ب یعطــــي حلــــوال مبتكــــرة الســــتخدام الحاســــب اآلل
والتغذیة.

یجري دراسات بحثیة فى مجال الغذاء والتغذیة.-٣ب
الغـذاء والتغذیـةالغذاء والتغذیةیصیغ أوراق علمیة فى مجال تصمیم -٤ب

.باستخدام الحاسب اآللي
الغذاء والتغذیة.خاطر الممارسات فى تقییم م-٥ب
. الغذاء والتغذیةیطور األداء فى -٦ب
.المواد المضافةاتخاذ القرارات السلیم عند استخدام -٧ب

.یتقن المهارات المهنیة األساسیة فى مجال جودة الغذاء -١جالمھارات المھنیة:-ج
فة ودورها.جودة وسالمة المواد المضایقیم التقاریر الخاصة ب-٢ج
.المواد المضافةیطور الطرق واألدوات فى مجال -٣ج
جــودة وســالمة یســتخدم االنترنــت  كوســیلة تكنولوجیــة فــى البحــث عــن -٤ج

.المواد المضافة 
تخطط الوجبات الغذائیة المدعمة غذائیا والمناسبة لمختلف األعمار -٥ج
.لمضافةیفرق بین األنواع االمنه والغیر أمنة من المواد ا-٦ج

ذاء یســتخدم التواصــل الفعــال للتـــزود بأســالیب الحاســب اآللـــي فــى -١دالمھارات العامة:-د الغ

.والتغذیة
جــودة وســالمة المــواد المضــافة یســتخدم تكنولوجیــا المعلومــات لتطــویر -٢د

.ودورها
ـــیم أدائهـــم فـــى یســـهم فـــى-٣د ـــیم اآلخـــرین وتقی ـــد فـــي مجـــال تعل مـــاهو جدی

.مضافات األغذیة
.الغذاء والتغذیةالتقییم الذاتي والتعلم المستمر فى مجال -٤د

یلـــم بالمصــــادر المختلفـــة للحصــــول علـــى المعلومــــات والمعـــارف فــــى -٥د
. الغذاء والتغذیةمجال 

یتعامــــل بإیجابیــــة فــــى فریــــق العمــــل وقیــــادة الفــــرق الكتســــاب مهــــارات -٦د
.تخطیط وتنفیذ الغذاء الصحى

قاءات العلمیة الخاصة باكتسـاب طـرق تخطـیط یضبط الوقت ویدیر الل-٧د
.الغذاء الصحى

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - √
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نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة والتنظیمیةالمعوقات اإلداریة -

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 
ة والجامعة  یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلی

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

اسب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر من

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

ي للكلیة اإللكترون
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

تدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفینھیئة ال
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

√

√

√

√

√

√
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المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :یر القیاس: یخص مخرجات البرنامج ومعای
تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 

التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
یاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق توحید س

لوائح والقوانین الجامعیة.
تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -

من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف الدكتوراه
.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 

جیل التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتس-
بالدراسات العلیا .

تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -
خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .

قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -
الطالب الوافدین .    

التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة ت:التدریب والمھارا-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

امج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرن
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

التغذیة وعلوم االطعمةالتخصص:-٢

فصل دراسي واحداسیة:عدد السنوات الدر -٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینةالنسبالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

ادیمیة:المعاییر األك-٨

√

√
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أدواتهواستخدامالعلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
فى مجال الغذاء والتغذیةالمختلفة

علوم االطعمةمجالفيواستخدامهالتحلیليالمنهجتطبیق-١/٢
رفالمعامعدمجهاوالخاصة بالغذاء والتغذیةالمعارفتطبیق-١/٣

المهنیةممارستهفيالعالقةذات
الحدیثةالرؤىوالمتعلقة بالغذاءالجاریةبالمشاكلوعیاإظهار-١/٤

لعالج تلك المشاكل
لهاحلوالإیجادوالخاصة بالتغذیة وعلوم االطعمةالمشكالتتحدید-١/٥
الخاصة بالتغذیة وعلوم المهنیةالمهاراتمنمناسبنطاقإتقان-١/٦

التكنولوجیةالوسائلواستخدام،ة االطعم
المهنیةممارستهیخدمبماالمناسبة

العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل-١/٧
مختلفةمهنیةسیاقاتفيالقراراتخاذ-١/٨
الحفاظواستفادةأعليیحققبماالمتاحةد الغذائیةالموار توظیف-١/٩

من التلف والفسادعلیها
علىالحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالغذائى الوعيهارإظ- ١/١٠

المتغیراتضوءفيالبیئة
على جوده وسالمة الغذاءوذلك للحفاظ  اإلقلیمیةوالعالمیة

بقواعدااللتزاموالمصداقیةوبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف- ١/١١
عن طریق انتاج غذاء صحىالمهنة

فى مجال المستمرالتعلمعليقادراومهنیاوكادیمیاأذاتهتنمیة- ١/١٢
الغذاء والتغذیة وعلوم االطعمة 

اظهار الوعى باهمیة صحة الغذاء والمشاكل الصحیة الناتجـة عـن -١/١٣
التلوث .

توظیف  مبادئ واسس التغذیة العالجیة ودور الغذاء فى عالج او -١/١٤
تخفیف حدة االمراض المختلفة .

والعالجى  الصحيالمتعلقة بالغذاء األساسیةیحدد المفاهیم والنظریات -١أومات والمفاھیم:المعل-أ
.

المعرفیة والمهاریة للبحث العلمي في مجال الغذاء یحدد األسس-٢أ
والتغذیة  .

البیئةعليوانعكاسهااالغذیة المعدلة وراثیا تأثیر-٣أ
حفظ وسالمة الغذاء.مجالفيلتكنولوجیا النانوالعلمیة التطورات-٤أ
المعدلة باألغذیةالخاصة للممارسةالقانونیةواألخالقیةالمبادئ-٥أ

وراثیا.
الجودة لالغذیة الصحیة أساسیاتومبادئ-٦أ
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العلميالبحثوأخالقیاتأساسیات-٧أ
یحدد أسس ومبادىء سالمة الغذاء والتشریعات الحكومیة وتحلیل -٨أ

مصادر الخطر.
مبادىء وأسس التغذیة العالجیة  فى االمراض المختلفة .-٩أ
ودور الغذاء فى عالج او تخفیف حدة االمراض المختلفة .- ١٠أ

تحلیــل وتقیــیم المعلومــات النتــاج غــذاء صــحى  والقیــاس علیهــا لحــل -١بالمھارات الذھنیة: ـب
مشكلة الغذاء .

اء مـع عـدم تـوافر بعـض حل المشكالت المتعلقة بصحة وسالمة الغذ-٢ب
المعطیات .

یطبق األسس والمعاییر الصحیحة النتاج غذاء صحى  .-٣ب
یربط بین المعارف المختلفة للحصول على غذاء صحى وامن  .-٤ب
اجراء دراسة علمیة بحثیة منهجیة حول مشكلة غذاء وتغذیة  -٥ب
لغذاء  .باالعالقةذاتوالموضوعاتلألبحاثیقدم رؤیة تحلیلیة-٦ب
تحلیل مصادر الخطر  على سالمة الغذاء.-٧ب
التخطیط لتطویر االداء فى مجال البحث العلمى .-٨ب
یوضـــح  مبـــادئ واســـس التغذیـــة العالجیـــة ودور الغـــذاء فـــى عـــالج او -٩ب

تخفیف حدة االمراض المختلفة ..
تنمیة مهارات التفكیر للحصول على غذاء امن -١٠ب

إنتاج الغذاء الصحى   .مجالفيالمهنیةالمهاراتیطبق-١ج:المھارات المھنیة-ج
یتقن مهارة تخطیط برامج تغذیة عالجیة لعالج االمراض المختلفة .-٢ج
یستخدم مهارات الـتعلم الـذاتي فـي الحصـول علـى المعلومـات الغذائیـة -٣ج

للحصول على غذاء امن   .
عالج االمراض  .یكتب تقریر بحثي حول كیفیة توظیف الغذاء ل-٤ج
ـ یقترح حلول للتغلب على معوقات امن وسالمة الغذاء .٥ج
ـــــ یقــــیم الطــــرق واألدوات الخاصــــة بتخطــــیط األنظمــــة الغذائیــــة  لعـــــالج ٦ج

.االمراض المختلفة
.التواصل الفعال بأنواعهیلم بمهارات -١دالمھارات العامة:-د

للحصــول علــى المعــارف األساســیة المعلومــاتتكنولوجیــااســتخدام-٢د
الخاصة بسالمة وامن الغذاء والتغذیة العالجیة .

الغـذاء الصـحى یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصـیة بمجـال -٣د
.
المعـارفوالمعلومـاتعلـىللحصـولالمختلفـةالمصـادراسـتخدام-٤د

الخاصة بالتغذیة العالجیة .
المختلفــة للحصــول علــى المعــارف المتعلقــة یلــم بمصــادر المعلومــات -٥د
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بالغذاء الصحى .
البــرامج الغذائیــة الخاصــة بالتغذیــة تقیــیمومؤشــراتقواعــدوضــع-٦د

العالجیة 
بــرامج غذائیــة لعــالج اإلمــراض طلتخطــییعمــل بكفــاءة ضــمن فریــق-٧ج

المختلفة .
یلم بمهارات ادارة الوقت بكفاءة. -٨د
للوصــول الــى الغــذاء الصــحى والمناســب تمرالمســوالــذاتيالــتعلم-٩د

.لعالج األمراض الغذائیة 
.غذاء صحى بإنتاجیشارك فى وضع المقترحات الخاصة -١٠د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

ریة نظام المراجعة الدو-
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
ادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة التخصصات الدقیقة للھیكل االك

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

بقا التدریس وتوزیع األعباء علیھم ط
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
ال ینطبقعاون مع جھات األعمال في توفیر مدي الت-

√

√

√

√

√
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فرص التدریب للطالب:
ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

لدوریة لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات ا
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
وقع دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والم

اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 
ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .المقررات/ الساعات)ھیكل البرنامج (-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
الماجستیر من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

ل الماجستیر .االكادیمى على رسائ
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال جدیدة:مقررات-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم قیت التنفیذ:تو-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

األطعمةالتغذیة وعلوم التخصص:-٢

سنتیندراسیة:عدد السنوات ال-٣

)١٧عملي (+)   ٣٢نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر١٩

)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ئیات:إحصا-٧
١٠عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٨٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرنـــــامج (منســـــوبة إلـــــي األعـــــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینلنسبةاالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
%١١٠%٨٨٠االولى
%١١٠%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانیة

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٣االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانیة

√

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
المرتبطـةالمجـاالتفـى ق المعـارف المتخصصـةیـطبت-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:-

التــي اكتسـبها فـي ممارســته وتطبیقاتهمـاوالتغذیـةالغــذاءبعلـوم
المهنیة 

ح حلوال لهااقتر اد المشكالت المهنیة و یحدت-١/٢
م الوســـائل التكنولوجیـــة اســـتخدان المهـــارات المهنیـــة و اتقـــإ-١/٣

المناسبة في ممارسته المهنیة
فــــرق العمــــل مــــن خــــالل العمــــل المهنــــي ةدیــــاتواصــــل وقال-١/٤

المنظومي
في ضوء المعلومات المتاحةارذ القر اتخا-١/٥
فى مجال الغذاء ارد المتاحة بكفاءةلمو لف یوظالت-١/٦
بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي-١/٧
هــة والمصــداقیة امهنــة بمــا یعكــس النز الااللتــزام بأخالقیــات -١/٨

وتقبل المسائلة والمحاسبة
ـــــادر إ-١/٩ ـــــه مهنًی ـــــة ذات ـــــتعلم اا واالنخـــــر ك ضـــــرورة تنمی ط فـــــي ال

المستمر
المشاكللحللتغذیةواالغذاءلخاصة االمعارفإكساب-١/١٠

الطـرقواسـتخدامالمختلفـةالعمـرمراحـل خـاللللفـردالغذائیـة
.الغذائیةحالتهلتقییمالمناسبةالعلمیة

محصــلة مــن المفــاهیم فــي مجــال التغذیــة وعلــوم إكســابها-١/١١
األطعمة باللغة االنجلیزیة.

إلنتـاجالغذائیـةوالقـوانینوالتشـریعاتالحدیثـةاإلدارةنظـمتطبیق-١/١٢
الغذائیة.وتسویق المنتجاتوتطویر

توظیـــف منهجیـــات البحـــث العلمـــي وتطبیقاتـــه فـــي مجـــال -١/١٣
التغذیة وعلوم الغذاء

طـرق وٕاتبـاعالطرق السلیمة في إعـداد األطعمـة استخدام-١/١٤
.الطعام الصحیةتخطیط وتنفیذ قوائم

یــــة وأســــباب التفــــاعالت توضــــیح الطــــرق العلمیــــة والعمل-١/١٥
الكیمیائیـــة التـــي تحـــدث لألغذیـــة أثنـــاء عملیـــات اإلعـــداد والتجهیـــز 

والطهي والتخزین والتداول.
تعریـــــــــــف الطـــــــــــالب بمصـــــــــــادر المعلومـــــــــــات التقلیدیـــــــــــة -١/١٦

مجال التخصص .واإللكترونیة في 
.تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي -١/١٧
الغــذاء ت العالقــة بمجــال تفهــم المســتجدات والتطــورات ذا-١/١٨
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.والتغذیة
.عند الدراسة والبحث الصحیحةاستخدام اللغة العربیة -١/١٩
تنمیـــة القـــدرة علـــي التفاعـــل مـــع المجتمـــع وبیئـــات التعلـــیم -١/٢٠

باستخدام مهارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
اســــــتخدام مهــــــارات التواصــــــل باحــــــدي اللغــــــات األجنبیــــــة -١/٢١

.بالغذاء والتغذیة معرفة المصطلحات الخاصة للتمكن من
ـــــاء بفكـــــره -١/٢٢ ـــــي االرتق ـــــة ف ـــــالعلوم الحیاتی ـــــه ب توظیـــــف معارف

التغذیة وعلوم االطعمةوبإبداعه في مجال
توظیف معارفه بنظریات علم النفس التربـوي فـي عملیتـي -١/٢٣

.التعلیم والتعلم
فـيالمتخصصـةوالمعـارفاسـیاتاألسالنظریـاتیطبـق -١أالمعلومات والمفاھیم:-أ

الغذاء والتغذیة .مجال
للبحـث العلمـى فـى مجـال القانونیـةواألخالقیـةالمبـادئ-٢أ

الغذاء والتغذیة 
الغذاء فيالجودةأساسیاتومبادئیطبق -٣أ
الحفـاظعلـيالعمـلوالبیئـةعلـىالمهنیـةلممارسـةتـأثیر-٤أ

وصیانتهاالبیئةعلي
صـــــــــطلحات العلمیـــــــــة والتكنولوجیـــــــــة المرتبطـــــــــة ُیعـــــــــرف الم-٥أ

بالتخصص.
یعرف أنظمة الجـودة واللـوائح والتشـریعات المنظمـه لسیاسـات -٦أ

الغذاء.
یحـــــدد العالقـــــة بـــــین الـــــنمط الغـــــذائي للفـــــرد وحالتـــــه الغذائیـــــة -٧أ

والصحیة .
الضــروریة العناصــر الغذائیــةمــناالحتیاجــات الغذائیــة یحــدد-٨أ

احل العمر المختلفةفى مر اإلنسانلصحة 
یوضـــــح دور التمثیـــــل الغـــــذائي للعناصـــــر الغذائیـــــة المختلفـــــة -٩أ

وعالقته بالحالة الصحیة للفرد.
یمیــز بــین مصــادر تلــوث وفســاد الغــذاء ومتطلبــات الســالمه -١٠أ

وقضایا البیئه .
المفـاهیم فـي مجـال التغذیـة و ُیعرف المصطلحات العلمیة -١١أ

نجلیزیة.وعلوم األطعمة باللغة اال
یحدد النظم الغذائیة التى تتناسب مع االمراض المختلفة.-١٢أ
ماهیـــة تكنولوجیـــا التربیـــة ومـــا یمیزهـــا عـــن تكنولوجیـــا یحـــدد-١٣أ

التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.
.یوضح الدور الغذائى والفسیولوجى للعناصر الغذائیة-١٤أ
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ــــاء االعــــد-١٥أ ــــى تحــــدث فــــى االطعمــــة اثن اد یحــــدد التغیــــرات الت
لتلك االطعمة .الكیمیائيوالطهى والتركیب 

وأهمیتهـــــــا لألبحـــــــاث اإلحصـــــــاءُیعـــــــرف أساســـــــیات علـــــــوم -١٦أ
والدراسات العلمیة والتربویة 

.ُیعدد نظریات االرشاد التربوي والنفسي -١٧أ
توظیـــــــف المفـــــــاهیم والمعـــــــارف عنـــــــد اســـــــتقبال النصـــــــوص -١٨أ

وتفسیرها وتحلیلها وتذوقها.
القــة بــین نظریــات الــتعلم والتعلــیم ومراحــل نمــو توضــیح الع-١٩أ

المتعلمین.
.یعرف مفهوم البحث العلمي وأسالیبه ومناهجه وأنواعه-٢٠أ
مصـــــــــــــادر المعلومــــــــــــــات ،ومراحـــــــــــــل تطورهــــــــــــــا، یعـــــــــــــدد -٢١أ

وخصائصها،وأنواعها وأشكالها، 
أهمیـــة دراســـة األصـــول االجتماعیـــة للتربیـــة للمعلـــم، یعـــرف-٢٢أ

.یات الضبط االجتماعيودور التربیة في عمل
الحدیثـــــة فـــــي طـــــرق تـــــدریس االتجاهـــــاتیتعـــــرف علـــــى --٢٣أ

المنزلي.االقتصاد
وفقــایحــدد و یحلــل مشــكالت الغــذاء والتغذیــة  ویرتیبهــا-١بالمھارات الذھنیة: ـب

ألولویاتها.
حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته-٢ب
غـذاء ذات العالقـة بالالقراءة التحلیلیة لألبحاث و المواضیع-٣ب

والتغذیة باللغتین العربیة و االنجلیزیة .
تقییم المخاطر الخاصة بالرقابة على  الغذاء .-٤ب
اتخاذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .-٥ب
بین نظریات التعلم والتعلیم ومراحل نمو المتعلمین.یمیز-٦ب
. المنزلياالقتصادتستنتج حلول  مبتكرة لمشكالت تدریس -٧ب
یكتشف حلول للمشكالت المتعلقة بجودة وسالمة الغذاء.-٨ب
دور التربیــة فــي إحــداث تغییــر اجتمــاعي إیجــابي فــي یحلــل-٩ب

.المجتمع
یقارن بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.-١٠ب
.الغذاء والتغذیةفى مجال تطبیقیةیخطط مشاریع -١١ب
األختبـــارات النفســـیة فـــي التوجیـــه واإلرشـــاد بـــینیمیـــز -١٢ب

(المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسیة).
یستنتج الدور الحیوى للجهاز الهضمى وافرازاته  علـى  -١٣ب

االستفادة من الغذاء.
یســـتنتج مشـــاكل نقـــص او زیـــادة العناصـــر الغذائیـــة علـــى -١٤ب
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.اإلنسانالعملیات الحیویة لجسم 
.یصنف مراحل تطور مصادر المعلومات-١٥ب
یحلل الناتج النهائي باستخدام االسلوب االحصائي - ١٦ب

المناسب.
یختار النظام الغذائي المالئم فى الحاالت المرضیة المختلفة.-١جالمھارات المھنیة:-ج

خدام الطرق المختلفة.یخطط قوائم الطعام المختلفة للمرضى باست-٢ج
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-٣ج
یرسم خطوات تصنیع األغذیة .-٤ج
یحلل أنواع البحث العلمي ومناهجه-٥ج
الــالزمالمــنهجالســلیم ویقتــرحالعلمــيباألســلوبالبحــوثمشــاریعینفــذ-٦ج

الهدف. لتحقیق
المجتمع.ألفرادبةالغذائي المناسبرامج التثقیفیصمم-٧ج
وعلــــومبالتغذیـــةالمتعلقـــةلحـــل المشـــاكلالحدیثـــةالنظریـــاتیســـتخدم-٨ج

األطعمة
یتحكم فى مصادر التلوث فى أماكن تداول الغذاء .-٩ج
یوظف قواعد النحو والصرف والبالغة في فهم الكتابة.-١٠ج
. یستخلص المشاكل الناتجة عن خلل عملیات الهضم واالمتصاص -١١ج
باللغـة االنجلیزیــه فـى احـد الموضـوعات المتعلقــة یكتـب تقریـر بحثـي-١٢ج

بالغذاء والتغذیة.
تخطــط لعمــل بحــث فــي مجــال طــرق التــدریس قائمــة علــى  التفكیــر -١٣ج

العلمي.
یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر االجتماعي في المجتمع.-١٤ج

المختلفةاعهبأنو الفعالالتواصل-١دالمھارات العامة:-د
المهنیةالممارسةتطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٢د
الشخصیةالتعلمیهاحتیاجاتهتحدیدوالذاتيالتقییم-٣د
المعارفوالمعلوماتعلىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٤د
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٥د
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٦د
یواكب التقدم العلمي في مجال تخصصه.-٧د
یتعلم ذاتیا لتنمیة مهاراته في مجالي التغذیة وعلوم األطعمة.-٨د
یتواصل بطریقة فعالة مع اآلخرین لنشر الوعى الغذائى والصحى .-٩د
یمارس االتصال الفعال والعمل في فریق.-١٠د
.یستخدم البرامج االحصائیة اإللكترونیة.-١١د
یستخدم اللغة العربیة واحدى اللغات األجنبیة بشكل جید فـي مجـاالت -١٢د
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التخصص.
یقدم التقاریر بأسلوب علمي في مجال تخصصه.-١٣د

طرق دعم الطالب (ذوى -
المحدودة والمتمیزین):القدرات 

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
لدوریة نظام المراجعة ا-

للبرنامج
متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
ل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیك

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

لدراسیةفى نھایة السنة االمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

علیھم طبقا التدریس وتوزیع األعباء
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
للطالب:فرص التدریب 

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

√

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 

ذلك الموقع للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وك
للكلیة اإللكتروني

إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 

االكادیميبشكل دورى وفورى من خالل االمیل 
للكلیة وسكرتاریة االقسام اإللكترونيوالموقع 

علمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ ال
والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

خرجات البرنامج ومعاییر القیاس: یخص م
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

مجال التخصص .زیادة عدد المقررات فىھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

س مجلس القسم العلمىرئی–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراهاسم البرنامج:-١

تغذیة وعلوم اطعمةالتخصص:-٢

فصل دراسي واحد:عدد السنوات الدراسیة-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ئیات:إحصا-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√

√
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الغذاء والتغذیة إتقان أساسیات ومنهجیات البحث العلمي فى مجال -١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
.  وعلوم األطعمة 

الغذاء والتغذیةالقیام بالعمل المستمر فى إضافة المعارف فى مجال -١/٢
.  الغذاء والتغذیةل تطبیق المنهج التحلیلي والناقد للمعارف فى مجا-١/٣
مع المعارف ذات العالقة الخاصة بالغذاء والتغذیةدمج المعارف -١/٤

للعالقاتمطورابمجال الحاسب اآللي و
بینها.البینیة

إظهار الوعي العمیق بالمشاكل الجاریة والنظریات الحدیثة فى -١/٥
الغذاء والتغذیة.

ة وٕایجاد حلول مبتكرة لها. تحدید المشكالت الخاصة الغذاء والتغذی-١/٦
الغذاء والتغذیة.المهارات التقنیة بمجالإتقان -١/٧
التوجه نحو تطویر طرق وأدوات وأسالیب جدیدة لمزاولة مهارات -١/٨

.وتخطیط األطعمة إعداد
.غذاء صحى إلعداداستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة -١/٩
غذائیة عمل فى تنفیذ منتجات التواصل بفاعلیة وقیادة فریق- ١/١٠

. صحیة وذات جودة عالیة
غذائیــة اتخــاذ القــرار فــى ظــل المعلومــات المتاحــة إلخــراج منتجــات -١/١١

.متمیزة  
إیجـادعلـىتوظیـف المـوارد المتاحـة بكفـاءة وتنمیتهـا والعمـل-١/١٢

.واثبات مدى فائدتها جدیدةغذائیة موارد
ــــدور-١/١٣ ــــوعي ب ــــة المجتمــــع ك الغــــذاء ترشــــید  اســــتهالال ــــى تنمی ف

والحفاظ على البیئة.
الغذائیــة التصـرف بنزاهـة ومصـداقیة فــى قواعـد تنفیـذ المنتجـات -١/١٤

.الجدیدة
االلتــزام بالتنمیــة الذاتیــة المســتمرة ونقــل علمــه وخبراتــه لآلخــرین -١/١٥

فى الغذاء والتغذیة.
ات والحدیث من المعارف فى مجال الغذاء یعدد النظریات واألساسی-١أالمعلومات والمفاھیم:-أ

والتغذیة.
یحدد أساسیات ومنهجیات وأخالقیات البحث العلمي وأدواته المختلفة -٢أ

وتطبیقه فى مجال الغذاء والتغذیة 
یذكر المبادئ األخالقیة والقانونیة فى مجال الغذاء والتغذیة.-٣أ
.الغذاءیذكر مبادئ وأساسیات الجودة فى -٤أ
للمواد المضافة وتأثیرها على القیمة الغذائیة بصف المعارف المتعلقة ی-٥أ

.ألطعمه
یحدد الجهات المسئولة عن تحدید جودة وسالمة المواد المضافة-٦أ
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.ودورها 
على جودة وسالمة الغذاء وجودة المضافات الغذائیة . یوضح  تأثیر ٧أ

.المنتج النهائى 
ستنبط المعلومات من الحاسب اآللي فى مجال الغذاء والتغذیة.ی-١بالمھارات الذھنیة: ـب

ــــي فــــى مجــــال الغــــذاء -٢ب یعطــــي حلــــوال مبتكــــرة الســــتخدام الحاســــب اآلل
والتغذیة.

یجري دراسات بحثیة فى مجال الغذاء والتغذیة.-٣ب
الغـذاء والتغذیـةالغذاء والتغذیةیصیغ أوراق علمیة فى مجال تصمیم -٤ب

.اآلليباستخدام الحاسب
الغذاء والتغذیة.تقییم مخاطر الممارسات فى -٥ب
. الغذاء والتغذیةیطور األداء فى -٦ب
.المواد المضافةاتخاذ القرارات السلیم عند استخدام -٧ب

.یتقن المهارات المهنیة األساسیة فى مجال جودة الغذاء -١جالمھارات المھنیة:-ج
وسالمة المواد المضافة ودورها.جودة یقیم التقاریر الخاصة ب-٢ج
.المواد المضافةیطور الطرق واألدوات فى مجال -٣ج
جــودة وســالمة یســتخدم االنترنــت  كوســیلة تكنولوجیــة فــى البحــث عــن -٤ج

.المواد المضافة 
تخطط الوجبات الغذائیة المدعمة غذائیا والمناسبة لمختلف األعمار -٥ج
.یر أمنة من المواد المضافةیفرق بین األنواع االمنه والغ-٦ج

ذاء یســتخدم التواصــل الفعــال للتـــزود بأســالیب الحاســب اآللـــي فــى -١دالمھارات العامة:-د الغ

.والتغذیة
جــودة وســالمة المــواد المضــافة یســتخدم تكنولوجیــا المعلومــات لتطــویر -٢د

.ودورها
ـــیم أدائهـــم فـــى یســـهم فـــى-٣د ـــیم اآلخـــرین وتقی ـــد فـــي مجـــال تعل مـــاهو جدی

.مضافات األغذیة
.الغذاء والتغذیةالتقییم الذاتي والتعلم المستمر فى مجال -٤د

یلـــم بالمصــــادر المختلفـــة للحصــــول علـــى المعلومــــات والمعـــارف فــــى -٥د
. الغذاء والتغذیةمجال 

یتعامــــل بإیجابیــــة فــــى فریــــق العمــــل وقیــــادة الفــــرق الكتســــاب مهــــارات -٦د
.اء الصحىتخطیط وتنفیذ الغذ

یضبط الوقت ویدیر اللقاءات العلمیة الخاصة باكتسـاب طـرق تخطـیط -٧د
.الغذاء الصحى

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - √
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نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

توافر         غیر متوافرم
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
كبیرة التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة ال

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یة یتم تحدیده عن طریق مجلس الكل

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
ر مدي التعاون مع جھات األعمال في توفی-

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 

حات بالكلیة وكذلك الموقع للجنة الشكاوى والمقتر
اإللكتروني للكلیة 

إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 

ریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني للكلیة وسكرتا
ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات جیین بما مالحظات المراجعین الخار-

√

√

√

√

√

√
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المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 

التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

المقررات فى مجال التخصص .زیادة عددھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 

لوائح والقوانین الجامعیة.
تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -

من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف الدكتوراه
.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 

ام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل التوعیة بالنظ-
بالدراسات العلیا .

تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -
خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .

قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -
الطالب الوافدین .    

التخصصفى مجال اقتراح زیادة مقررات مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧لقادم العام الدراسي اتوقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

التغذیة وعلوم االطعمةالتخصص:-٢

فصل دراسي واحداسیة:عدد السنوات الدر -٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینةالنسبالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢١٠٠

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢

ادیمیة:المعاییر األك-٨

√

√√
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أدواتهواستخدامالعلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
فى مجال الغذاء والتغذیةالمختلفة

علوم االطعمةمجالفيواستخدامهالتحلیليالمنهجتطبیق-١/٢
رفالمعامعدمجهاوالخاصة بالغذاء والتغذیةالمعارفتطبیق-١/٣

المهنیةممارستهفيالعالقةذات
الحدیثةالرؤىوالمتعلقة بالغذاءالجاریةبالمشاكلوعیاإظهار-١/٤

لعالج تلك المشاكل
لهاحلوالإیجادوالخاصة بالتغذیة وعلوم االطعمةالمشكالتتحدید-١/٥
الخاصة بالتغذیة وعلوم المهنیةالمهاراتمنمناسبنطاقإتقان-١/٦

التكنولوجیةالوسائلواستخدام،ة االطعم
المهنیةممارستهیخدمبماالمناسبة

العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل-١/٧
مختلفةمهنیةسیاقاتفيالقراراتخاذ-١/٨
الحفاظواستفادةأعليیحققبماالمتاحةد الغذائیةالموار توظیف-١/٩

من التلف والفسادعلیها
علىالحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالغذائى الوعيهارإظ- ١/١٠

المتغیراتضوءفيالبیئة
على جوده وسالمة الغذاءوذلك للحفاظ  اإلقلیمیةوالعالمیة

بقواعدااللتزاموالمصداقیةوبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف- ١/١١
عن طریق انتاج غذاء صحىالمهنة

فى مجال المستمرالتعلمعليقادراومهنیاوكادیمیاأذاتهتنمیة- ١/١٢
الغذاء والتغذیة وعلوم االطعمة 

اظهار الوعى باهمیة صحة الغذاء والمشاكل الصحیة الناتجـة عـن -١/١٣
التلوث .

توظیف  مبادئ واسس التغذیة العالجیة ودور الغذاء فى عالج او -١/١٤
تخفیف حدة االمراض المختلفة .

والعالجى  الصحيالمتعلقة بالغذاء األساسیةیحدد المفاهیم والنظریات -١أومات والمفاھیم:المعل-أ
.

المعرفیة والمهاریة للبحث العلمي في مجال الغذاء یحدد األسس-٢أ
والتغذیة  .

البیئةعليوانعكاسهااالغذیة المعدلة وراثیا تأثیر-٣أ
حفظ وسالمة الغذاء.مجالفيلتكنولوجیا النانوالعلمیة التطورات-٤أ
المعدلة باألغذیةالخاصة للممارسةالقانونیةواألخالقیةالمبادئ-٥أ

وراثیا.
الجودة لالغذیة الصحیة أساسیاتومبادئ-٦أ
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العلميالبحثوأخالقیاتأساسیات-٧أ
یحدد أسس ومبادىء سالمة الغذاء والتشریعات الحكومیة وتحلیل -٨أ

مصادر الخطر.
مبادىء وأسس التغذیة العالجیة  فى االمراض المختلفة .-٩أ
ودور الغذاء فى عالج او تخفیف حدة االمراض المختلفة .- ١٠أ

تحلیــل وتقیــیم المعلومــات النتــاج غــذاء صــحى  والقیــاس علیهــا لحــل -١بالمھارات الذھنیة: ـب
مشكلة الغذاء .

اء مـع عـدم تـوافر بعـض حل المشكالت المتعلقة بصحة وسالمة الغذ-٢ب
المعطیات .

یطبق األسس والمعاییر الصحیحة النتاج غذاء صحى  .-٣ب
یربط بین المعارف المختلفة للحصول على غذاء صحى وامن  .-٤ب
اجراء دراسة علمیة بحثیة منهجیة حول مشكلة غذاء وتغذیة  -٥ب
لغذاء  .باالعالقةذاتوالموضوعاتلألبحاثیقدم رؤیة تحلیلیة-٦ب
تحلیل مصادر الخطر  على سالمة الغذاء.-٧ب
التخطیط لتطویر االداء فى مجال البحث العلمى .-٨ب
یوضـــح  مبـــادئ واســـس التغذیـــة العالجیـــة ودور الغـــذاء فـــى عـــالج او -٩ب

تخفیف حدة االمراض المختلفة ..
تنمیة مهارات التفكیر للحصول على غذاء امن -١٠ب

إنتاج الغذاء الصحى   .مجالفيالمهنیةالمهاراتیطبق-١ج:المھارات المھنیة-ج
یتقن مهارة تخطیط برامج تغذیة عالجیة لعالج االمراض المختلفة .-٢ج
یستخدم مهارات الـتعلم الـذاتي فـي الحصـول علـى المعلومـات الغذائیـة -٣ج

للحصول على غذاء امن   .
عالج االمراض  .یكتب تقریر بحثي حول كیفیة توظیف الغذاء ل-٤ج
ـ یقترح حلول للتغلب على معوقات امن وسالمة الغذاء .٥ج
ـــــ یقــــیم الطــــرق واألدوات الخاصــــة بتخطــــیط األنظمــــة الغذائیــــة  لعـــــالج ٦ج

.االمراض المختلفة
.التواصل الفعال بأنواعهیلم بمهارات -١دالمھارات العامة:-د

للحصــول علــى المعــارف األساســیة المعلومــاتتكنولوجیــااســتخدام-٢د
الخاصة بسالمة وامن الغذاء والتغذیة العالجیة .

الغـذاء الصـحى یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصـیة بمجـال -٣د
.
المعـارفوالمعلومـاتعلـىللحصـولالمختلفـةالمصـادراسـتخدام-٤د

الخاصة بالتغذیة العالجیة .
المختلفــة للحصــول علــى المعــارف المتعلقــة یلــم بمصــادر المعلومــات -٥د
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بالغذاء الصحى .
البــرامج الغذائیــة الخاصــة بالتغذیــة تقیــیمومؤشــراتقواعــدوضــع-٦د

العالجیة 
بــرامج غذائیــة لعــالج اإلمــراض طلتخطــییعمــل بكفــاءة ضــمن فریــق-٧ج

المختلفة .
یلم بمهارات ادارة الوقت بكفاءة. -٨د
للوصــول الــى الغــذاء الصــحى والمناســب تمرالمســوالــذاتيالــتعلم-٩د

.لعالج األمراض الغذائیة 
.غذاء صحى بإنتاجیشارك فى وضع المقترحات الخاصة -١٠د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

ریة نظام المراجعة الدو-
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
ادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة التخصصات الدقیقة للھیكل االك

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

بقا التدریس وتوزیع األعباء علیھم ط
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
ال ینطبقعاون مع جھات األعمال في توفیر مدي الت-

√

√

√

√

√
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فرص التدریب للطالب:
ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

لدوریة لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات ا
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
وقع دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والم

اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 
ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .المقررات/ الساعات)ھیكل البرنامج (-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
الماجستیر من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

ل الماجستیر .االكادیمى على رسائ
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال جدیدة:مقررات-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي القادم قیت التنفیذ:تو-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

األطعمةالتغذیة وعلوم التخصص:-٢

سنتیندراسیة:عدد السنوات ال-٣

)١٧عملي (+)   ٣٢نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر١٩

)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ئیات:إحصا-٧
٢٠عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٨٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرنـــــامج (منســـــوبة إلـــــي األعـــــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینلنسبةاالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
%١٩,٠٩%١٠٩٠,٩االولى
%٣٣٣,٣%٦٦٦,٦الثانیة

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
٢٤٣١االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٣الثانیة

√

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
المرتبطـةالمجـاالتفـى ق المعـارف المتخصصـةیـطبت-١/١األكادیمیة المرجعیة:المعاییر-

التــي اكتسـبها فـي ممارســته وتطبیقاتهمـاوالتغذیـةالغــذاءبعلـوم
المهنیة 

ح حلوال لهااقتر اد المشكالت المهنیة و یحدت-١/٢
م الوســـائل التكنولوجیـــة اســـتخدان المهـــارات المهنیـــة و اتقـــإ-١/٣

في ممارسته المهنیةالمناسبة
فــــرق العمــــل مــــن خــــالل العمــــل المهنــــي ةدیــــاتواصــــل وقال-١/٤

المنظومي
في ضوء المعلومات المتاحةارذ القر اتخا-١/٥
فى مجال الغذاء لموارد المتاحة بكفاءةلف یوظالت-١/٦
بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي-١/٧
هــة والمصــداقیة اهنــة بمــا یعكــس النز مالااللتــزام بأخالقیــات -١/٨

وتقبل المسائلة والمحاسبة
ـــــادر إ-١/٩ ـــــه مهنًی ـــــة ذات ـــــتعلم اا واالنخـــــر ك ضـــــرورة تنمی ط فـــــي ال

المستمر
المشاكللحللتغذیةواالغذاءالخاصة المعارفإكساب-١/١٠

الطـرقواسـتخدامالمختلفـةالعمـرمراحـل خـاللللفـردالغذائیـة
.الغذائیةحالتهلتقییمالمناسبةالعلمیة

محصــلة مــن المفــاهیم فــي مجــال التغذیــة وعلــوم إكســابها-١/١١
األطعمة باللغة االنجلیزیة.

إلنتـاجالغذائیـةوالقـوانینوالتشـریعاتالحدیثـةاإلدارةنظـمتطبیق-١/١٢
الغذائیة.وتسویق المنتجاتوتطویر

توظیـــف منهجیـــات البحـــث العلمـــي وتطبیقاتـــه فـــي مجـــال -١/١٣
ذیة وعلوم الغذاءالتغ
طـرق وٕاتبـاعالطرق السلیمة في إعـداد األطعمـة استخدام-١/١٤

.الطعام الصحیةتخطیط وتنفیذ قوائم
توضــــیح الطــــرق العلمیــــة والعملیــــة وأســــباب التفــــاعالت -١/١٥

الكیمیائیـــة التـــي تحـــدث لألغذیـــة أثنـــاء عملیـــات اإلعـــداد والتجهیـــز 
والطهي والتخزین والتداول.

ف الطـــــــــــالب بمصـــــــــــادر المعلومـــــــــــات التقلیدیـــــــــــة تعریـــــــــــ-١/١٦
مجال التخصص .واإللكترونیة في 

.تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي -١/١٧
الغــذاء تفهــم المســتجدات والتطــورات ذات العالقــة بمجــال -١/١٨
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.والتغذیة
.عند الدراسة والبحث الصحیحةاستخدام اللغة العربیة -١/١٩
لتفاعـــل مـــع المجتمـــع وبیئـــات التعلـــیم تنمیـــة القـــدرة علـــي ا-١/٢٠

باستخدام مهارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
اســــــتخدام مهــــــارات التواصــــــل باحــــــدي اللغــــــات األجنبیــــــة -١/٢١

.بالغذاء والتغذیة للتمكن من معرفة المصطلحات الخاصة 
ـــــاء بفكـــــره -١/٢٢ ـــــي االرتق ـــــة ف ـــــالعلوم الحیاتی ـــــه ب توظیـــــف معارف

لتغذیة وعلوم االطعمةاوبإبداعه في مجال
توظیف معارفه بنظریات علم النفس التربـوي فـي عملیتـي -١/٢٣

.التعلیم والتعلم
فـيالمتخصصـةوالمعـارفاألساسـیاتالنظریـاتیطبـق -١أالمعلومات والمفاھیم:-أ

الغذاء والتغذیة .مجال
للبحـث العلمـى فـى مجـال القانونیـةواألخالقیـةالمبـادئ-٢أ

تغذیة الغذاء وال
الغذاء فيالجودةأساسیاتومبادئیطبق -٣أ
الحفـاظعلـيالعمـلوالبیئـةعلـىالمهنیـةلممارسـةتـأثیر-٤أ

وصیانتهاالبیئةعلي
ُیعـــــــــرف المصـــــــــطلحات العلمیـــــــــة والتكنولوجیـــــــــة المرتبطـــــــــة -٥أ

بالتخصص.
یعرف أنظمة الجـودة واللـوائح والتشـریعات المنظمـه لسیاسـات -٦أ

الغذاء.
یحـــــدد العالقـــــة بـــــین الـــــنمط الغـــــذائي للفـــــرد وحالتـــــه الغذائیـــــة -٧أ

والصحیة .
الضــروریة العناصــر الغذائیــةمــناالحتیاجــات الغذائیــة یحــدد-٨أ

فى مراحل العمر المختلفةاإلنسانلصحة 
یوضـــــح دور التمثیـــــل الغـــــذائي للعناصـــــر الغذائیـــــة المختلفـــــة -٩أ

وعالقته بالحالة الصحیة للفرد.
ین مصــادر تلــوث وفســاد الغــذاء ومتطلبــات الســالمه یمیــز بــ-١٠أ

وقضایا البیئه .
المفـاهیم فـي مجـال التغذیـة و ُیعرف المصطلحات العلمیة -١١أ

وعلوم األطعمة باللغة االنجلیزیة.
یحدد النظم الغذائیة التى تتناسب مع االمراض المختلفة.-١٢أ
كنولوجیـــا ماهیـــة تكنولوجیـــا التربیـــة ومـــا یمیزهـــا عـــن تیحـــدد-١٣أ

التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.
.یوضح الدور الغذائى والفسیولوجى للعناصر الغذائیة-١٤أ
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ــــاء االعــــداد -١٥أ ــــى تحــــدث فــــى االطعمــــة اثن یحــــدد التغیــــرات الت
لتلك االطعمة .الكیمیائيوالطهى والتركیب 

وأهمیتهـــــــا لألبحـــــــاث اإلحصـــــــاءُیعـــــــرف أساســـــــیات علـــــــوم -١٦أ
ربویة والدراسات العلمیة والت

.ُیعدد نظریات االرشاد التربوي والنفسي -١٧أ
توظیـــــــف المفـــــــاهیم والمعـــــــارف عنـــــــد اســـــــتقبال النصـــــــوص -١٨أ

وتفسیرها وتحلیلها وتذوقها.
توضــیح العالقــة بــین نظریــات الــتعلم والتعلــیم ومراحــل نمــو -١٩أ

المتعلمین.
.یعرف مفهوم البحث العلمي وأسالیبه ومناهجه وأنواعه-٢٠أ
مصـــــــــــــادر المعلومــــــــــــــات ،ومراحـــــــــــــل تطورهــــــــــــــا، عـــــــــــــدد ی-٢١أ

وخصائصها،وأنواعها وأشكالها، 
أهمیـــة دراســـة األصـــول االجتماعیـــة للتربیـــة للمعلـــم، یعـــرف-٢٢أ

.ودور التربیة في عملیات الضبط االجتماعي
الحدیثـــــة فـــــي طـــــرق تـــــدریس االتجاهـــــاتیتعـــــرف علـــــى --٢٣أ

المنزلي.االقتصاد
وفقــایحــدد و یحلــل مشــكالت الغــذاء والتغذیــة  ویرتیبهــا-١بالمھارات الذھنیة: ـب

ألولویاتها.
حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته-٢ب
غـذاء القراءة التحلیلیة لألبحاث و المواضیع ذات العالقـة بال-٣ب

والتغذیة باللغتین العربیة و االنجلیزیة .
تقییم المخاطر الخاصة بالرقابة على  الغذاء .-٤ب
تخاذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .ا-٥ب
بین نظریات التعلم والتعلیم ومراحل نمو المتعلمین.یمیز-٦ب
. المنزلياالقتصادتستنتج حلول  مبتكرة لمشكالت تدریس -٧ب
یكتشف حلول للمشكالت المتعلقة بجودة وسالمة الغذاء.-٨ب
دور التربیــة فــي إحــداث تغییــر اجتمــاعي إیجــابي فــي یحلــل-٩ب

.المجتمع
یقارن بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.-١٠ب
.الغذاء والتغذیةفى مجال تطبیقیةیخطط مشاریع -١١ب
األختبـــارات النفســـیة فـــي التوجیـــه واإلرشـــاد بـــینیمیـــز -١٢ب

لنفسیة).(المالحظة، المقابلة، االختبارات ا
یستنتج الدور الحیوى للجهاز الهضمى وافرازاته  علـى  -١٣ب

االستفادة من الغذاء.
یســـتنتج مشـــاكل نقـــص او زیـــادة العناصـــر الغذائیـــة علـــى -١٤ب
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.اإلنسانالعملیات الحیویة لجسم 
.یصنف مراحل تطور مصادر المعلومات-١٥ب
صائي یحلل الناتج النهائي باستخدام االسلوب االح- ١٦ب

المناسب.
یختار النظام الغذائي المالئم فى الحاالت المرضیة المختلفة.-١جالمھارات المھنیة:-ج

یخطط قوائم الطعام المختلفة للمرضى باستخدام الطرق المختلفة.-٢ج
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-٣ج
یرسم خطوات تصنیع األغذیة .-٤ج
ع البحث العلمي ومناهجهیحلل أنوا-٥ج
الــالزمالمــنهجالســلیم ویقتــرحالعلمــيباألســلوبالبحــوثمشــاریعینفــذ-٦ج

الهدف. لتحقیق
المجتمع.ألفرادالغذائي المناسبةبرامج التثقیفیصمم-٧ج
وعلــــومبالتغذیـــةالمتعلقـــةلحـــل المشـــاكلالحدیثـــةالنظریـــاتیســـتخدم-٨ج

األطعمة
فى أماكن تداول الغذاء .یتحكم فى مصادر التلوث -٩ج
یوظف قواعد النحو والصرف والبالغة في فهم الكتابة.-١٠ج
. یستخلص المشاكل الناتجة عن خلل عملیات الهضم واالمتصاص -١١ج
باللغـة االنجلیزیــه فـى احـد الموضـوعات المتعلقــة یكتـب تقریـر بحثـي-١٢ج

بالغذاء والتغذیة.
ریس قائمــة علــى  التفكیــر تخطــط لعمــل بحــث فــي مجــال طــرق التــد-١٣ج

العلمي.
یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر االجتماعي في المجتمع.-١٤ج

المختلفةبأنواعهالفعالالتواصل-١دالمھارات العامة:-د
المهنیةالممارسةتطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٢د
الشخصیةالتعلمیهاحتیاجاتهتحدیدوالذاتيالتقییم-٣د
المعارفوالمعلوماتعلىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٤د
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٥د
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٦د
یواكب التقدم العلمي في مجال تخصصه.-٧د
یتعلم ذاتیا لتنمیة مهاراته في مجالي التغذیة وعلوم األطعمة.-٨د
صل بطریقة فعالة مع اآلخرین لنشر الوعى الغذائى والصحى .یتوا-٩د
یمارس االتصال الفعال والعمل في فریق.-١٠د
.یستخدم البرامج االحصائیة اإللكترونیة.-١١د
یستخدم اللغة العربیة واحدى اللغات األجنبیة بشكل جید فـي مجـاالت -١٢د
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التخصص.
.یقدم التقاریر بأسلوب علمي في مجال تخصصه-١٣د

طرق دعم الطالب (ذوى -
المحدودة والمتمیزین):القدرات 

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
نظام المراجعة الدوریة -

للبرنامج
متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

الھیكل األكادیمي مدي توافق -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

د ما    غیر مناسب (لماذا؟)مناسب     إلي حالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
ات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة حدیثة ذ

وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

√

√

√

√

√

√
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فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)صور:نظام المتابعة لجوانب الق-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

للكلیة اإللكتروني
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
ب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناس

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
االكادیميبشكل دورى وفورى من خالل االمیل 

للكلیة وسكرتاریة االقسام اإللكترونيوالموقع 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
عدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة ت

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

توقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       ال

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراهاسم البرنامج:-١

تغذیة وعلوم اطعمةالتخصص:-٢

فصل دراسي واحد:عدد السنوات الدراسیة-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ئیات:إحصا-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√

√
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الغذاء والتغذیة إتقان أساسیات ومنهجیات البحث العلمي فى مجال -١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
.  وعلوم األطعمة 

الغذاء والتغذیةالقیام بالعمل المستمر فى إضافة المعارف فى مجال -١/٢
.  الغذاء والتغذیةل تطبیق المنهج التحلیلي والناقد للمعارف فى مجا-١/٣
مع المعارف ذات العالقة الخاصة بالغذاء والتغذیةدمج المعارف -١/٤

للعالقاتمطورابمجال الحاسب اآللي و
بینها.البینیة

إظهار الوعي العمیق بالمشاكل الجاریة والنظریات الحدیثة فى -١/٥
الغذاء والتغذیة.

ة وٕایجاد حلول مبتكرة لها. تحدید المشكالت الخاصة الغذاء والتغذی-١/٦
الغذاء والتغذیة.المهارات التقنیة بمجالإتقان -١/٧
التوجه نحو تطویر طرق وأدوات وأسالیب جدیدة لمزاولة مهارات -١/٨

.وتخطیط األطعمة إعداد
.غذاء صحى إلعداداستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة -١/٩
غذائیة عمل فى تنفیذ منتجات التواصل بفاعلیة وقیادة فریق- ١/١٠

. صحیة وذات جودة عالیة
غذائیــة اتخــاذ القــرار فــى ظــل المعلومــات المتاحــة إلخــراج منتجــات -١/١١

.متمیزة  
إیجـادعلـىتوظیـف المـوارد المتاحـة بكفـاءة وتنمیتهـا والعمـل-١/١٢

.واثبات مدى فائدتها جدیدةغذائیة موارد
ــــدور-١/١٣ ــــوعي ب ــــة المجتمــــع ك الغــــذاء ترشــــید  اســــتهالال ــــى تنمی ف

والحفاظ على البیئة.
الغذائیــة التصـرف بنزاهـة ومصـداقیة فــى قواعـد تنفیـذ المنتجـات -١/١٤

.الجدیدة
االلتــزام بالتنمیــة الذاتیــة المســتمرة ونقــل علمــه وخبراتــه لآلخــرین -١/١٥

فى الغذاء والتغذیة.
ات والحدیث من المعارف فى مجال الغذاء یعدد النظریات واألساسی-١أالمعلومات والمفاھیم:-أ

والتغذیة.
یحدد أساسیات ومنهجیات وأخالقیات البحث العلمي وأدواته المختلفة -٢أ

وتطبیقه فى مجال الغذاء والتغذیة 
یذكر المبادئ األخالقیة والقانونیة فى مجال الغذاء والتغذیة.-٣أ
.الغذاءیذكر مبادئ وأساسیات الجودة فى -٤أ
للمواد المضافة وتأثیرها على القیمة الغذائیة بصف المعارف المتعلقة ی-٥أ

.ألطعمه
یحدد الجهات المسئولة عن تحدید جودة وسالمة المواد المضافة-٦أ
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.ودورها 
على جودة وسالمة الغذاء وجودة المضافات الغذائیة . یوضح  تأثیر ٧أ

.المنتج النهائى 
ستنبط المعلومات من الحاسب اآللي فى مجال الغذاء والتغذیة.ی-١بالمھارات الذھنیة: ـب

ــــي فــــى مجــــال الغــــذاء -٢ب یعطــــي حلــــوال مبتكــــرة الســــتخدام الحاســــب اآلل
والتغذیة.

یجري دراسات بحثیة فى مجال الغذاء والتغذیة.-٣ب
الغـذاء والتغذیـةالغذاء والتغذیةیصیغ أوراق علمیة فى مجال تصمیم -٤ب

.اآلليباستخدام الحاسب
الغذاء والتغذیة.تقییم مخاطر الممارسات فى -٥ب
. الغذاء والتغذیةیطور األداء فى -٦ب
.المواد المضافةاتخاذ القرارات السلیم عند استخدام -٧ب

.یتقن المهارات المهنیة األساسیة فى مجال جودة الغذاء -١جالمھارات المھنیة:-ج
وسالمة المواد المضافة ودورها.جودة یقیم التقاریر الخاصة ب-٢ج
.المواد المضافةیطور الطرق واألدوات فى مجال -٣ج
جــودة وســالمة یســتخدم االنترنــت  كوســیلة تكنولوجیــة فــى البحــث عــن -٤ج

.المواد المضافة 
تخطط الوجبات الغذائیة المدعمة غذائیا والمناسبة لمختلف األعمار -٥ج
.یر أمنة من المواد المضافةیفرق بین األنواع االمنه والغ-٦ج

ذاء یســتخدم التواصــل الفعــال للتـــزود بأســالیب الحاســب اآللـــي فــى -١دالمھارات العامة:-د الغ

.والتغذیة
جــودة وســالمة المــواد المضــافة یســتخدم تكنولوجیــا المعلومــات لتطــویر -٢د

.ودورها
ـــیم أدائهـــم فـــى یســـهم فـــى-٣د ـــیم اآلخـــرین وتقی ـــد فـــي مجـــال تعل مـــاهو جدی

.مضافات األغذیة
.الغذاء والتغذیةالتقییم الذاتي والتعلم المستمر فى مجال -٤د

یلـــم بالمصــــادر المختلفـــة للحصــــول علـــى المعلومــــات والمعـــارف فــــى -٥د
. الغذاء والتغذیةمجال 

یتعامــــل بإیجابیــــة فــــى فریــــق العمــــل وقیــــادة الفــــرق الكتســــاب مهــــارات -٦د
.اء الصحىتخطیط وتنفیذ الغذ

یضبط الوقت ویدیر اللقاءات العلمیة الخاصة باكتسـاب طـرق تخطـیط -٧د
.الغذاء الصحى

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - √
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نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

توافر         غیر متوافرم
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
كبیرة التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة ال

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یة یتم تحدیده عن طریق مجلس الكل

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
ر مدي التعاون مع جھات األعمال في توفی-

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 

حات بالكلیة وكذلك الموقع للجنة الشكاوى والمقتر
اإللكتروني للكلیة 

إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 

ریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني للكلیة وسكرتا
ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات جیین بما مالحظات المراجعین الخار-

√

√

√

√

√

√
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المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 

التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

المقررات فى مجال التخصص .زیادة عددھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 

لوائح والقوانین الجامعیة.
تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -

من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف الدكتوراه
.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 

ام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل التوعیة بالنظ-
بالدراسات العلیا .

تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -
خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .

قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -
الطالب الوافدین .    

التخصصفى مجال اقتراح زیادة مقررات مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨لقادم العام الدراسي اتوقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

التغذیة وعلوم االطعمةالتخصص:-٢

فصل دراسي واحداسیة:عدد السنوات الدر -٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةحینالناجنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√

√
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أدواتهواستخدامالعلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
فى مجال الغذاء والتغذیةالمختلفة

علوم االطعمةمجالفيواستخدامهالتحلیليالمنهجتطبیق-١/٢
المعارفمعدمجهاویةالخاصة بالغذاء والتغذالمعارفتطبیق-١/٣

المهنیةممارستهفيالعالقةذات
الحدیثةالرؤىوالمتعلقة بالغذاءالجاریةبالمشاكلوعیاإظهار-١/٤

لعالج تلك المشاكل
لهاحلوالإیجادوالخاصة بالتغذیة وعلوم االطعمةالمشكالتتحدید-١/٥
لتغذیة وعلوم الخاصة باالمهنیةالمهاراتمنمناسبنطاقإتقان-١/٦

التكنولوجیةالوسائلواستخدام،االطعمة 
المهنیةممارستهیخدمبماالمناسبة

العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل-١/٧
مختلفةمهنیةسیاقاتفيالقراراتخاذ-١/٨
الحفاظواستفادةأعليیحققبماالمتاحةد الغذائیةالموار توظیف-١/٩

لف والفسادمن التعلیها
علىالحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالغذائى الوعيإظهار- ١/١٠

المتغیراتضوءفيالبیئة
على جوده وسالمة الغذاءوذلك للحفاظ  اإلقلیمیةوالعالمیة

بقواعدااللتزاموالمصداقیةوبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف- ١/١١
عن طریق انتاج غذاء صحىالمهنة

فى مجال المستمرالتعلمعليقادراومهنیاوأكادیمیاذاتهتنمیة- ١/١٢
الغذاء والتغذیة وعلوم االطعمة 

اظهار الوعى باهمیة صحة الغذاء والمشاكل الصحیة الناتجـة عـن -١/١٣
التلوث .

توظیف  مبادئ واسس التغذیة العالجیة ودور الغذاء فى عالج او -١/١٤
لمختلفة .تخفیف حدة االمراض ا

والعالجى  الصحيالمتعلقة بالغذاء األساسیةیحدد المفاهیم والنظریات -١أالمعلومات والمفاھیم:-أ
.

المعرفیة والمهاریة للبحث العلمي في مجال الغذاء یحدد األسس-٢أ
والتغذیة  .

البیئةعليوانعكاسهااالغذیة المعدلة وراثیا تأثیر-٣أ
حفظ وسالمة الغذاء.مجاللتكنولوجیا النانو فيالعلمیةالتطورات-٤أ
المعدلة باألغذیةالخاصة للممارسةالقانونیةواألخالقیةالمبادئ-٥أ

وراثیا.
الجودة لالغذیة الصحیة أساسیاتومبادئ-٦أ
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العلميالبحثوأخالقیاتأساسیات-٧أ
تحلیل یحدد أسس ومبادىء سالمة الغذاء والتشریعات الحكومیة و -٨أ

مصادر الخطر.
مبادىء وأسس التغذیة العالجیة  فى االمراض المختلفة .-٩أ
ودور الغذاء فى عالج او تخفیف حدة االمراض المختلفة .- ١٠أ

تحلیــل وتقیــیم المعلومــات النتــاج غــذاء صــحى  والقیــاس علیهــا لحــل -١بالمھارات الذھنیة: ـب
مشكلة الغذاء .

قة بصحة وسالمة الغذاء مـع عـدم تـوافر بعـض حل المشكالت المتعل-٢ب
المعطیات .

یطبق األسس والمعاییر الصحیحة النتاج غذاء صحى  .-٣ب
یربط بین المعارف المختلفة للحصول على غذاء صحى وامن  .-٤ب
اجراء دراسة علمیة بحثیة منهجیة حول مشكلة غذاء وتغذیة  -٥ب
بالغذاء  .العالقةذاتوعاتوالموضلألبحاثیقدم رؤیة تحلیلیة-٦ب
تحلیل مصادر الخطر  على سالمة الغذاء.-٧ب
التخطیط لتطویر االداء فى مجال البحث العلمى .-٨ب
یوضـــح  مبـــادئ واســـس التغذیـــة العالجیـــة ودور الغـــذاء فـــى عـــالج او -٩ب

تخفیف حدة االمراض المختلفة ..
تنمیة مهارات التفكیر للحصول على غذاء امن -١٠ب

إنتاج الغذاء الصحى   .مجالفيالمهنیةالمهاراتیطبق-١جالمھارات المھنیة:-ج
یتقن مهارة تخطیط برامج تغذیة عالجیة لعالج االمراض المختلفة .-٢ج
یستخدم مهارات الـتعلم الـذاتي فـي الحصـول علـى المعلومـات الغذائیـة -٣ج

للحصول على غذاء امن   .
یفیة توظیف الغذاء لعالج االمراض  .یكتب تقریر بحثي حول ك-٤ج
ـ یقترح حلول للتغلب على معوقات امن وسالمة الغذاء .٥ج
ـــــ یقــــیم الطــــرق واألدوات الخاصــــة بتخطــــیط األنظمــــة الغذائیــــة  لعـــــالج ٦ج

.االمراض المختلفة
.التواصل الفعال بأنواعهیلم بمهارات -١دالمھارات العامة:-د

للحصــول علــى المعــارف األساســیة المعلومــاتتكنولوجیــااســتخدام-٢د
الخاصة بسالمة وامن الغذاء والتغذیة العالجیة .

الغـذاء الصـحى یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصـیة بمجـال -٣د
.
المعـارفوالمعلومـاتعلـىللحصـولالمختلفـةالمصـادراسـتخدام-٤د

الخاصة بالتغذیة العالجیة .
المعلومــات المختلفــة للحصــول علــى المعــارف المتعلقــة یلــم بمصــادر -٥د
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بالغذاء الصحى .
البــرامج الغذائیــة الخاصــة بالتغذیــة تقیــیمومؤشــراتقواعــدوضــع-٦د

العالجیة 
بــرامج غذائیــة لعــالج اإلمــراض طلتخطــییعمــل بكفــاءة ضــمن فریــق-٧ج

المختلفة .
یلم بمهارات ادارة الوقت بكفاءة. -٨د
للوصــول الــى الغــذاء الصــحى والمناســب المســتمرواتيالــذالــتعلم-٩د

.لعالج األمراض الغذائیة 
.غذاء صحى بإنتاجیشارك فى وضع المقترحات الخاصة -١٠د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

راجعة الدوریة نظام الم-
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
لھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة التخصصات الدقیقة ل

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

ل الدراسىفى نھایة الفصالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

اء علیھم طبقا التدریس وتوزیع األعب
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
ال ینطبقمدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

√

√

√

√

√
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فرص التدریب للطالب:
ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

جتماعات الدوریة لتوافر ادوات المتابعة من خالل اال
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
ادیمي والموقع دوري وفوري من خالل االمیل االك

اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 
ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 
المراجعین ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .البرنامج (المقررات/ الساعات)ھیكل -

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
الماجستیر من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

ى على رسائل الماجستیر .االكادیم
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

علميرئیس مجلس القسم ال–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
مـن القســم (خماسـي ) مقــرر + اربـع اعضــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
9بالمقررالملتحقینالبالطعدد-

٨االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢

سكنر) ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.



٨٠

١

١٥١



تولمان) وتطبیقاتها ،ریات التعلم المعرفیة (الجشطالتنظ٤
التعلیمي.في المجال

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥
المجال التعلیمي.

نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦
.التعلیمي

٧
برونر) وتطبیقاتها في ،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه

المجال التعلیمي.

.انتقال أثر التعلم٨

.وضوعاتما یستجد من م٩

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــــائمینالتــــــــــزاممــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــــــةمــــــــدى- االمتحــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمعلیمالتاسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
شو .بالداتا المجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤





















%٩٤,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتنإ( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــــنتنفیــــــذهیــــــتملــــــممــــــا-٩
هـــــــــــيمـــــــــــا( مقترحـــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذاثناء التدریس

جیعتالمقررتقویمتطویر البش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقررعام الدراسىبدایة ال

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

استاذ المقررة العام الدراسىنھای



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث العلمى فى مجاالت التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
صاولي دبلوم خاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:حصائیاتاإل- ١
9بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

8

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

العلمـــي، مفهــوم البحــث :/ التربـــويطبیعــه البحــث العلمــي
أهدافه، وظائفه، خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢



8٠

٠

٥2١



المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٣

، خصائصه، أنماطه، تقویمه)المنهج التحلیلي (مفهومه٤

٥
المـــنهج شـــبه التجریبــــي (مفهومـــه، خصائصـــه، خطواتــــه، 

متغیراته، نماذج تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقررمحتوىببالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةنشطةأحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٤,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنبالطالرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلىظر . الن٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــننفیــــذهتیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقررتدریساثناء ال

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــملتـــــــىاالموضـــــــوعات-

تدریسها
تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ١

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢



٨٠

٠
٢

٨٠٠



التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها ٧

دب العربي الدراسة العلمیة لأل٨

فن الخطابة ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفويينظر الطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال















المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

قترحـاتممـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
دراسىال

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس









منراجعةتغذیةتقدیم
االداءحیحتصخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىررالمقعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
قراءات باللغة االنجلیزیة في التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
خاصاولي دبلوم المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: ررالمقتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التمهید ألهمیة المقررفى تعلم الكثیر من المصطلحات العلمیة -١

.باللغة األنجلیزیة بالتغذیة وعلوم األطعمةالمرتبطة 



٨٠

٠
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٢

موضوعات مختارة فیما یستجد في مجال الغذاء عرض وقراءة -
وتغذیة االنسان باللغة االنجلیزیة

Alzheimer's disease- Heart disease –Diabetes-

obesity-Cancer.

٣
في مجال التخصص.البحوث العلمیة المختلفةقراءة لملخصات -

Diet and Lifestyle

٤
قراءة  بعض الموضوعات التي تخص التغذیة وعلوم األطعمة.-

Example: Fats- Fiber –Vitamins–Antioxidant.

٥Revision

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبةنظریمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيور مواكبة التط.٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتمناقشة وضوابطاخالقی
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالبالطتشجیعالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقرریفتوصمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تطبیقات مادة التخصصفيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

واالطعمةالقیمة الغذائیة لألغذیة
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ فرقةال- ٣
عملي) ٣+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١ریسبالتدالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.عرض لمحتوى المقرر واالهداف- ١

اوال : القیمة الغذائیة لالغذیة



٨٠

٠

٦٢٠



االسماك–لحوم الطیور –للحوم الحمراء القیمة الغذائیة- ١
القیمة الغذائیة لبدائل اللحوم- ٢

البیض )–من مصادرها الحیوانیة ( االلبان ومنتجاتها 

یمة الغذائیة للخضر والفاكهة الق- ٣
للمكسراتالقیمة الغذائیة- ٤
للحبوبالقیمة الغذائیة- ٥
–البكتریا –لالحیاء الدقیقة (الخمیرة القیمة الغذائیة- ٦

عیش الغراب )–الطحالب 
للبقول وفول الصویا القیمة الغذائیة- ٧

ثانیا :

تاثیر المعامالت المختلفة (طرق الطهى المختلفة ) على - ١
الغذائیة لالطعمة ومنها المیكرووف القیمة 

الغذاء المتوازن والطبیعى .- ٢
تاثیر التقنیات الزراعیة على القیمة الغذائیة للخضر - ٣

والفاكهة 
تقییم بعض منتجات اللحوم من الناحیة الغذائیة - ٤

زیت –الغنم –البقر –الدجاج –والكیمیائیة (لحم النعام 
السمك )

عرات الكلیة التى یحتاجها حل مسائل على كیفیة حساب الس-٥
الفرد حسب العمر والجنس والعمل ودرجة حرارة الوسط الذى 

یعیش فیه .
ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت

المقرراألساسيالمحتوى
١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررموضوعاتل

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-









فصلیةأنشطةحالةدراسة
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم األطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
توافرةمغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٦,٩لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق الجودةضمانوحدةىالوتس

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيویرالتط

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

المقرراستاذ













تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب
االخیرةضرةالمحا

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١

)١االغذیة والطهى التجریبى(
التغذیة وعلوم األطعمة  التخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

یدججداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

مناقشـة الطـالب –توقعات الطـالب حـول مشـروع التخـرج 
حول أهداف مشروع التخرج.



٨٠

٠
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.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل٣

.فردتحدید موضوع المشروع كل –مناقشة المشروعات٤

٥
اســــناد –دراســــة جــــدوي لكــــل مشــــروع علــــي حــــدة عمــــل 

.المراجع للطالب للقراءة عن المشروع

٦
ـــاء المشـــروع  –مناقشـــة الطـــالب فـــي الطـــرق الالزمـــة لبن

.وضع جدول زمني لذلك

٧
المــواد للمشــروع المختــار وشــرح نظــري لطریقــة االعــداد

ـــة  ـــةالمســـتخدمة الغذائی والشـــروط الواجـــب والقیمـــة الغذائی
لمنتج النهائى توافرها فى ا

تنفیذ التطبیقى  للمشروعات وفق الجدول الزمني.ال٨

متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري.٩

.مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

للتحكیمعلى لجنة عرض نهائي للمشروع ١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة













شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم األطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةریةاداقیود- ٤
%٩٣,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( خارجیینال

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةابطوضو اخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرطةخ-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م

استاذ المقررتدریساثناء ال











الطالب
یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی

رة ةالمحاض وطریق
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

لىاألوالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

الكلیةبالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١التخصص (فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

التغذیة والتمثیل الغذائى
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
لي دبلوم خاصاو المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةتمعلوما–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقرردریست- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

مقدمة عن اثر التغذیة السلیمة على الحالة الغذائیة والفسیولوجیة 
واهم المصطلحات الغذائیة



٨٠

٠

80٠



٢
الجهاز الهضمى،اجزاؤه ،افرازاته (انزیمات وهرمونات ) ودورها 

فى عملیات الهضم .

٣
ودوره فى الماء ،خواصه ،وظائفة ،توازن الماء فى الجسم ، 

التمثیل الغذائى .

٤
الكربوهیدرات وظائفها في الجسم، أهمیتها،االحتیاجات الیومیة، 

الهضم واالامتصاص والتمثیل.

٥
الدهون ووظائفها واهمیتها،االحتیاجات الیومیة ، هضم 

.وامتصاص وتمثیل المواد الدهنیة وأضرارتناولها بكمیات كبیرة

٦
الحتیاجات الیومیة وهضمه البروتینات ووظائف واهمیته،

وامتصاصه وتمثیله ،أثر نقصه على جسم األنسان.

٧
األمالح المعدنیة ،التركیب الكمیائى ، الخواص ، الوظائف ، 

فى عملیات التمثیل الغذائي.الدور الذى تمثله

٨
المعادن الكبرى ومن أمثلتها( الكالسیوم، فسفور، صودیوم ، 

ى عملیات التمثیل الغذائى واثر ماغنسیوم ) ودور كل منها ف
.النقص على الحاله الفسیولوجیة للجسم

٩
المعادن الصغرى ومن أمثلتها ( حدید، یود ، زنك ) ودوركل 

منها فى عملیات التمثیل الغذائى.

١٠

الفیتامینات ،تعریفها ،عالقة الفیتامینات ببعضها، التمثیل 
هون، ذائبة في الماء) الحیوي ،أقسام الفیتامینات( الذائبة في الد

، دورها فى عملیات التمثیل الغذائى واثر النقص على الحاله 
.الفسیولوجیة للجسم

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< المتحــــــاناتغطیــــــةمــــــدى-







المقررلموضوعات
عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةأنشطةحالةدراسة
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم االطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٣,٦لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری ىلیمھوتسالمق الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

اتمقترحـمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنتكررالمالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣



















:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
اسىالدر

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءحتصحیخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
) تلوث  الغذاء٢مقرر فى التخصص (الكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
صاولي دبلوم خاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:حصائیاتاإل- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
ماھیة التلوث الغذائى وعواملھ -

ملوثات الغذاء الطبیعى -

–ملوثات الغذاء الحیویة المیكروبیة (الملوثات البكتیریة -



٨٠

٠

٦٢٠



الملوثات الفطریة )–التلوث بالفیروسات 

كیمیائیة –كیمیائیة زراعیة (الملوثات الكیمیائیة للغذاء-
)ائیة طبیعیة كیمی-صناعیة 

ملوثات االضافات الى المواد الغذائیة -

ملوثات الغذاء االشعاعى-

الھندسة الوراثیة والتلوث الغذائى-

امراض التلوث الغذائى-

حمایة الغذاء من التلوث-

عمل اجراءات وقائیة لحفظ الطعام والماء من التلوث -

التلوث بالعبوات البالستیكیة -

لحیوى واھمیتھالبالستیك ا-

افران المیكروویف (المزایا والعیوب وسالمة الطھى بھا )-

)تلوث التربة (مصادر تلوث التربة-

الملوثات البشریة –الملوثات الطبیعیة -

التلوث بالمبیدات -

التلوث بالمعادن الثقیلة -

االمطار الحامضیة

االجراءات الممكنة لحل مشاكل التربة-

–بمیاه الصرف الصحى –كیمیائى –طبیعى (تلوث المیاه-
مخصبات –مبیدات –مخلفات زراعیة –ملوثات نفطیة 

اجراءات وقایة المیاه من التلوثمخلفات صناعیة )-زراعیة
ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت

المقرراألساسيالمحتوى
١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم االطعمةمعامل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%١٠٠لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
جة النهائیة للمقررالنتیإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( رحـــــــــاتمقت

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط ام مراعة الفروق الفردیةمحت ة الع استاذ المقرربدای



















الدراسىرالمقر
تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

المقرراستاذ اثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

راستاذ المقر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاريالكودىورمزةالمقرراسم- ١

)تكنولوجیا االغذیة ومراقبة الجودة(
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصوىالمست/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةعلوماتم–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
ولمقب

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
عرض لمحتوى المقرر واالهداف١

تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتها                                               ٢



٨٠

٠
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مراحل عملیة طحن الحبوب                                                      -* صناعة الطحین  

٣
لخبز                                                                           صناعة ا

عملیات الخلط و التخمر و الخبیز .....الخ–* الخامات 

٤
نشا                                                                      لالمكرونه وا

لصناعة.                                                                   خواص الدقیق وخطوات- *  صناعة المكرونه
خطوات الصناعة وصفات المنتج–*صناعة النشا 

٥

تكنولوجیا الخضروات والفاكهة                                             
*اهمیة انتاج وتصنیع الخضروات والفاكهة                          

*الخطوات العامة فى التصنیع وتطبیقات علیها                                                  
*الصعوبات التى تواجه تكنولوجیا الخضروات والفاكهة

صناعة السكر وتكنولوجیا الحلوى٦

تكنولوجیا الزیوت والدهون٧

مفهوم مراقبة الجوده واهم المصطلحات الخاصة بها٨

٩
دور منظمة الغذاء والدواء 

القوانین والتشریعات الغذائیة

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-















عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التغذیة وعلوم االطعمة
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٦٦لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
ال االنتداب داخل القسمباعمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتناقشةم
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس











یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

ستاذ المقررا

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١التخصص (فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

التغذیة والتمثیل الغذائى
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
لي دبلوم خاصاو المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةتمعلوما–ب

:اإلحصائیات- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

مقدمة عن اثر التغذیة السلیمة على الحالة الغذائیة والفسیولوجیة 
واهم المصطلحات الغذائیة



١
٠

٠

١
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٢
الجهاز الهضمى،اجزاؤه ،افرازاته (انزیمات وهرمونات ) ودورها 

فى عملیات الهضم .

٣
، ودوره فى الماء ،خواصه ،وظائفة ،توازن الماء فى الجسم 

التمثیل الغذائى .

٤
الكربوهیدرات وظائفها في الجسم، أهمیتها،االحتیاجات الیومیة، 

الهضم واالامتصاص والتمثیل.

٥
الدهون ووظائفها واهمیتها،االحتیاجات الیومیة ، هضم 

.وامتصاص وتمثیل المواد الدهنیة وأضرارتناولها بكمیات كبیرة

٦
ه، االحتیاجات الیومیة وهضمه البروتینات ووظائف واهمیت

وامتصاصه وتمثیله ،أثر نقصه على جسم األنسان.

٧
األمالح المعدنیة ،التركیب الكمیائى ، الخواص ، الوظائف ، 

فى عملیات التمثیل الغذائي.الدور الذى تمثله

٨
المعادن الكبرى ومن أمثلتها( الكالسیوم، فسفور، صودیوم ، 

فى عملیات التمثیل الغذائى واثر ماغنسیوم ) ودور كل منها
.النقص على الحاله الفسیولوجیة للجسم

٩
المعادن الصغرى ومن أمثلتها ( حدید، یود ، زنك ) ودوركل 

منها فى عملیات التمثیل الغذائى.

١٠

الفیتامینات ،تعریفها ،عالقة الفیتامینات ببعضها، التمثیل 
لدهون، ذائبة في الماء) الحیوي ،أقسام الفیتامینات( الذائبة في ا

، دورها فى عملیات التمثیل الغذائى واثر النقص على الحاله 
.الفسیولوجیة للجسم

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-







المقررلموضوعات
عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةأنشطةحالةدراسة
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم االطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھوالمق ىتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

رحـاتمقتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنلمتكرراالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣



















:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
دراسىال

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءحیحتصخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىررالمقعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ١

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢



١
٠

٠

٢

٢٣٣



التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها ٧

لألدب العربي الدراسة العلمیة ٨

فن الخطابة ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفويظرينالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال















المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٥,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنهتنفیذتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ة امراعة الفروق الفردیة ام بدای لع
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس









تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاريالكودىورمزةالمقرراسم- ١

)تكنولوجیا االغذیة ومراقبة الجودة(
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصوىالمست/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةعلوماتم–ب

:اإلحصائیات- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
قبولم

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
عرض لمحتوى المقرر واالهداف١

تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتها                                               ٢



١
٠

٠

٠
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مراحل عملیة طحن الحبوب                                                      -* صناعة الطحین  

٣
الخبز                                                                           صناعة

عملیات الخلط و التخمر و الخبیز .....الخ–* الخامات 

٤
نشا                                                                      لالمكرونه وا

ات الصناعة.                                                                   خواص الدقیق وخطو - *  صناعة المكرونه
خطوات الصناعة وصفات المنتج–*صناعة النشا 

٥

تكنولوجیا الخضروات والفاكهة                                             
*اهمیة انتاج وتصنیع الخضروات والفاكهة                        

*الخطوات العامة فى التصنیع وتطبیقات علیها                                                  
*الصعوبات التى تواجه تكنولوجیا الخضروات والفاكهة

صناعة السكر وتكنولوجیا الحلوى٦

تكنولوجیا الزیوت والدهون٧

مفهوم مراقبة الجوده واهم المصطلحات الخاصة بها٨

٩
دور منظمة الغذاء والدواء 

القوانین والتشریعات الغذائیة

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-















عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التغذیة وعلوم االطعمة
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفھمناقش.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررفتوصیتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
مال االنتداب داخل القسمباعفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس











یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذرتطوی المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
) تلوث  الغذاء٢مقرر فى التخصص (الكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
صاولي دبلوم خاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:حصائیاتاإل- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: ررالمقتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
ماھیة التلوث الغذائى وعواملھ -

ملوثات الغذاء الطبیعى -

–ملوثات الغذاء الحیویة المیكروبیة (الملوثات البكتیریة -



١
٠

٠

١

٤٣٢



الملوثات الفطریة )–التلوث بالفیروسات 

كیمیائیة –كیمیائیة زراعیة (الملوثات الكیمیائیة للغذاء-
)میائیة طبیعیة كی-صناعیة 

ملوثات االضافات الى المواد الغذائیة -

ملوثات الغذاء االشعاعى-

الھندسة الوراثیة والتلوث الغذائى-

امراض التلوث الغذائى-

حمایة الغذاء من التلوث-

عمل اجراءات وقائیة لحفظ الطعام والماء من التلوث -

التلوث بالعبوات البالستیكیة -

الحیوى واھمیتھالبالستیك-

افران المیكروویف (المزایا والعیوب وسالمة الطھى بھا )-

)تلوث التربة (مصادر تلوث التربة-

الملوثات البشریة –الملوثات الطبیعیة -

التلوث بالمبیدات -

التلوث بالمعادن الثقیلة -

االمطار الحامضیة

االجراءات الممكنة لحل مشاكل التربة-

–بمیاه الصرف الصحى –كیمیائى –طبیعى (اهتلوث المی-
مخصبات –مبیدات –مخلفات زراعیة –ملوثات نفطیة 

اجراءات وقایة المیاه من التلوثمخلفات صناعیة )-زراعیة
ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت

المقرراألساسيالمحتوى
١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم االطعمةمعامل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةةالمعینالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٦,٤لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىقررالمعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
نتیجة النهائیة للمقررالإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط ام مراعة الفروق الفردیةمحت ة الع استاذ المقرربدای



















الدراسىمقررال
تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

اذ المقرراستاثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

مقرراستاذ ال

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
11بالمقررالملتحقینالبالطعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمتـــــــىالالموضـــــــوعات-

تدریسها
التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢



١
٠

٠

١

٣٤٢



سكنر) ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها ،ریات التعلم المعرفیة (الجشطالتنظ٤
ال التعلیمي.في المج

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥
المجال التعلیمي.

نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦
.التعلیمي

٧
برونر) وتطبیقاتها في ،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه

المجال التعلیمي.

.انتقال أثر التعلم٨

.موضوعاتما یستجد من٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلملتعلیمااسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
ا شو .بالداتالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٠,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعاملمقررلالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذ اثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ة ال ام بدای ع
الدراسى

استاذ المقرر







المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام نھای ة الع
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
قراءات باللغة االنجلیزیة في التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
خاصاولي دبلوم المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: مقررالتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التمهید ألهمیة المقررفى تعلم الكثیر من المصطلحات العلمیة -١

.باللغة األنجلیزیة بالتغذیة وعلوم األطعمةالمرتبطة 



١
٠

٠

٢

٤٢٢



٢

موضوعات مختارة فیما یستجد في مجال الغذاء عرض وقراءة -
وتغذیة االنسان باللغة االنجلیزیة

Alzheimer's disease- Heart disease –Diabetes-

obesity-Cancer.

٣
في مجال التخصص.البحوث العلمیة المختلفةقراءة لملخصات -

Diet and Lifestyle

٤
قراءة  بعض الموضوعات التي تخص التغذیة وعلوم األطعمة.-

Example: Fats- Fiber –Vitamins–Antioxidant.

٥Revision

ــــملمــــا%- نمــــتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبریةنظمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفية التطور مواكب.٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفلتطویرامجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

البجیعتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفاقشھمن
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تطبیقات مادة التخصصفيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

واالطعمةالقیمة الغذائیة لألغذیة
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ فرقةال- ٣
عملي) ٣+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١ریسبالتدالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.عرض لمحتوى المقرر واالهداف- ١

اوال : القیمة الغذائیة لالغذیة



١
٠

٠

٠

٧١٢



االسماك–لحوم الطیور –للحوم الحمراء القیمة الغذائیة- ١
القیمة الغذائیة لبدائل اللحوم- ٢

البیض )–من مصادرها الحیوانیة ( االلبان ومنتجاتها 

لقیمة الغذائیة للخضر والفاكهة ا- ٣
للمكسراتالقیمة الغذائیة- ٤
للحبوبالقیمة الغذائیة- ٥
–البكتریا –لالحیاء الدقیقة (الخمیرة القیمة الغذائیة- ٦

عیش الغراب )–الطحالب 
للبقول وفول الصویا القیمة الغذائیة- ٧

ثانیا :

تاثیر المعامالت المختلفة (طرق الطهى المختلفة ) على - ١
ة الغذائیة لالطعمة ومنها المیكرووف القیم

الغذاء المتوازن والطبیعى .- ٢
تاثیر التقنیات الزراعیة على القیمة الغذائیة للخضر - ٣

والفاكهة 
تقییم بعض منتجات اللحوم من الناحیة الغذائیة - ٤

زیت –الغنم –البقر –الدجاج –والكیمیائیة (لحم النعام 
السمك )

لسعرات الكلیة التى یحتاجها حل مسائل على كیفیة حساب ا-٥
الفرد حسب العمر والجنس والعمل ودرجة حرارة الوسط الذى 

یعیش فیه .
ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت

المقرراألساسيالمحتوى
١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-









فصلیةأنشطةحالةدراسة
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم األطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
توافرةمغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٢,٤لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق الجودةضمانوحدةىالوتس

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيویرالتط

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

المقرراستاذ













تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب
االخیرةضرةالمحا

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١

)١االغذیة والطهى التجریبى(
التغذیة وعلوم األطعمة  التخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
١١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

مناقشـة الطـالب –توقعات الطـالب حـول مشـروع التخـرج 
حول أهداف مشروع التخرج.
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.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل٣

.فردتحدید موضوع المشروع كل –مناقشة المشروعات٤

٥
اســــناد –ل دراســــة جــــدوي لكــــل مشــــروع علــــي حــــدة عمــــ

.المراجع للطالب للقراءة عن المشروع

٦
ـــاء المشـــروع  –مناقشـــة الطـــالب فـــي الطـــرق الالزمـــة لبن

.وضع جدول زمني لذلك

٧
المــواد للمشــروع المختــار وشــرح نظــري لطریقــة االعــداد

ـــة  ـــةالمســـتخدمة الغذائی والشـــروط الواجـــب والقیمـــة الغذائی
المنتج النهائى توافرها فى

تنفیذ التطبیقى  للمشروعات وفق الجدول الزمني.ال٨

متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري.٩

.مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

للتحكیمعلى لجنة عرض نهائي للمشروع ١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتموالتعلالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة













شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم األطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةریةاداقیود- ٤
%٩١,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( خارجیینال

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةابطوضو اخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرطةخ-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر











تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررالتدریساثناء 

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

ولىاألالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةةالجود

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث العلمى فى مجاالت التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
صاولي دبلوم خاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:حصائیاتاإل- ١
11بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

10

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: ررالمقتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

العلمـــي، مفهــوم البحــث :/ التربـــويطبیعــه البحــث العلمــي
أهدافه، وظائفه، خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢
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المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٣

مه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)المنهج التحلیلي (مفهو ٤

٥
المـــنهج شـــبه التجریبــــي (مفهومـــه، خصائصـــه، خطواتــــه، 

متغیراته، نماذج تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%90.6لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنبالطالرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلىظر . الن٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــننفیــــذهتیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
و وىیرتط محت

المقرر
ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای

الدراسى
استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقررالتدریساثناء 

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
سىالدرا

استاذ المقرر



رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصيفطرق تدریسالكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم اطعمةالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىاتالموضـــــــوع-

تدریسها
المقررأهمیةلعرض محتوى و التمهید -١

ةمفهوم طرق  التدریس ومبررات استخدام طرق التدریس الحدیث٢



٨٠

٠

٣٤١



٣
ألسس استراتیجیات، طرق و اسالیب التدریس التدریس الحدیثة، ا

التربویة  لتنویع طرق التدریس. 

٤
جال في ماستخدام الحاسب األلي في التدریس وتوظیف األنترنت

تدریس األقتصاد المنزلي

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%94.3لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣





















راجعینالممالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطقیاتاخالمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف
األولىاضرةالمح

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
نضماوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
أصول التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةتالساعا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
9بالمقررلملتحقیناالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

دریسهات
التربیة والمجتمع.١

التربیة والثقافة.٢



٨٠

٠

٦٢٠



التربیة والتغیر االجتماعي.٣

التنشئة االجتماعیة والتربیة.٤

التربیة والضبط االجتماعي.٥

ما یستجد من موضوعات٦

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٤,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣





















المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
لنهائیة للمقررالنتیجة اإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام اعة الفروق الفردیةمر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

رراستاذ المقاثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
9بالمقررالملتحقینالبالطعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مفهوم تكنولوجیا التربیة.–ماهیة تكنولوجیا التربیة 

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.



٧٠

٤

٠٢١



الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

ة.دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربی

تطور مجال التكنولوجیا التربویة.

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررضوعاتلمو 

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةأنشطةحالةدراسة
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليیةفصلأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤





















%٨٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفھمناقش.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررفتوصیتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
مال االنتداب داخل القسمباعفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذرتطوی المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:ائیاتاإلحص- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه 
النفسي والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢



٨٠

٠

4٤٠



٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.  

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبمتقویطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٦٩,٩لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
خیرةاال
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
قررالنتیجة النهائیة للمإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)ألسبابوا

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام الفردیةمراعة الفروق  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاناستبیتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
9بالمقررالملتحقینبالطالعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
متـــــــالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢



٧٠

٠

٧٠٠



أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
ـــــى -مفهـــــوم إدارة مصـــــادر المعلومـــــات  طـــــرق الحصـــــول عل

مصادر المعلومات

٥
صـة فـي العلـوم المتخصو مصادر المعلومات المرجعیـة العامـة 

المصــادر الســمعیة والبصــریة و والتقنیــة االجتماعیــة واإلنســانیة
والوسائط المتعددة

٦
ــــــــة كمصــــــــدر للمعلومــــــــات  ــــــــة  اإللكترونی االنترنــــــــت -المكتب

ومحركات البحث كمصدر للمعلومات

٧
طـــــــرق تنمیـــــــة مصـــــــادر -طـــــــرق إدارة مصـــــــادر المعلومـــــــات

المعلومات

اون والتكتالت المعلوماتیةالتع-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٤,٩لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
ولىاالالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

لىاالو المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتمبكرةالالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتواالالدراسة عمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىسلیمھوت

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
االحصاء التربوىالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینبالطالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
متـــــــالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢



٨٠

٠

٦٢٠



.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيو أنواع المتغیرات والمقاییس٥

عها.أنواو العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.ا یستجد من موضوعاتم٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .هزةالمجالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥























ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( ینالخارجی

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتلدراسةاوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــــنتنفیــــــذهیــــــتملــــــممــــــا-٩
هـــــــــــيمـــــــــــا( مقترحـــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررتطویرالخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

علىالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام بد ة الع ای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

ةبالكلی

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١التخصص (فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

التغذیة والنمو الجسمى
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقرریستدر - ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
عرض لمحتوى المقرر واالهداف١

التغذیة                                                    بتعریفات خاصة ٢



٨٠

٠

٥3٠



الهیئات –التوصیات الغذائیة –*االحتیاجات الغذائیة 
–الثقافة الغذائیة –التى تهتم بالتغذیة محلیا ودولیا 

بات .تخطیط الوج

٣
تغذیة الحامل : السعرات الحراریة ،االحتیاجات من 

ن یة ،المشاكل الصحیة،الحمل فى سالغذائالعناصر 
المراهقة.

٤
االحتیاجات -تغذیة المرضع : التغذیة اثناء الرضاعة

بعض المشاكل –الرضاعة الطبیعیة وفوائدها -الغذائیة
المرتبطة بالرضاعة

٥
من الشهر الرابع –یة الفطام كیفیة ادخال اغذ–الفطام 

تغذیة الطفل فى العام الثانى –حتى نهایة عامه االول 

سنوات )٥-٢تغذیة االطفال ماقبل المدرسة (٦

سنوات١٠-٦تغذیة االطفال من ٧

٨
االحتیاجات الغذائیة من العناصر –تغذیة المراهقین 

والسعرات الحراریة

التغذیة فى مرحلة كبار السن٩

١٠
-تغذیة الریاضى: االحتیاجات من العناصر الغذائیة

المشاكل الغذائیة والصحیة .

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
رالمقر لموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة













شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم االطعمة معامل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتزماتالمستل

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس جودةالضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
لسابقاالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبشغالان.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس













الطالب
یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی

رة ةالمحاض وطریق
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام نھ ة الع ای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
قراءات باللغة االنجلیزیة في التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
خاصدبلومثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: قررالمتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التعرف على األبحاث العلمیة الحدیثة وفىالتمهید ألهمیة المقرر-١

.باللغة األنجلیزیة بالتغذیة وعلوم األطعمةالمرتبطة 



٨٠

١

٥0٢



٢

تغذیة وعلوم مجال الفي بعض الموضوعات فیعرض وقراءة -
األطعمة

Microorganisms- Structure of bacteria-
Bacterial Growth Curve- Factors that
affect the growth of bacteria -Types of
stained.

٣

ما یستجد فيفیالبحوث العلمیة المختلفةالرسائل و قراءة لملخصات-
مجال التخصص.

Colon cancer.

Hypercholesterolemia

٤
یةز موضوعات مختارة في مجال علوم االطعمة باللغة االنجلیقراءة 

Food poisoning

٥Revision

يتطبیقالجزء ال

مناقشة ألهمیة المقررفى التعرف علي مفاهیم و مصطلحات علمیة -
مرتبطة باعداد االأطعمة.

قراءات في المجالت األجنبیة لمعرفة بعض األصناف ومقادیرها  
.وطریقة تقدیمها

األنجلیزیةالتعرف علي أدوات المطبخ ومكونات األصناف باللغة

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة













شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:ةوتنظیمیاداریةقیود- ٤
%٨٣,٦لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتةالدراسوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م

ذ المقرراستااثناء التدریس













الطالب
یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی

رة ةالمحاض وطریق
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ة  ام بدای الع
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام نھ ة الع ای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
فى التخصصاختیاريمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

دراسات فى التغذیة واالمراض المستوطنة
تغذیة وعلوم االطعمةالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیهالمستوى/ لفرقةا- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١تدریسبالالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.عرض لمحتوى المقرر واالهداف- 
االمراض الوبائیة- 



٨٠

٠

٣٥٠



الكولیرا ، االنفلونزا ، الحمى –* أمراض نتیجة تلوث البیئة 
الصفراء، انفلونز الطیور ..الخ                                

یتانوس االلتهاب الرئوى الت–*امراض تحتاج الى تحصینات 
(سارس) ، الدفتیریا ،الحصبة ......الخ

االمراض الناتجة عن سوء التغذیة                                - 
* امراض ناتجة عن نقص االمالح المعدنیة 

الفیتامینات   امراض ناتجة عن نقص* 

البروتین    امراض ناتجة عن نقص*

روتین والطاقة البامراض ناتجة عن نقص* 

االمراض الناتجة عن التلوث البیئى والتلوث الغذائى     - 
* االلتهاب الكبدى الفیروسى، الباراتیفوئید، الحمى 

الروماتیزمیة،امراض الكلى ...الخ

امراض اخرى - 
*الحمى المخیة الشوكیة ، الحمى المالطیة ،داء الكلب ،الجمرة 

الخبیثة ، فیروس غرب النیل ...... الخ
ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت

المقرراألساسيالمحتوى
١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتعلموالتالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

















عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

.معاملال
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

توجدال:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%١٠٠لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)توجدإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعمتحاناتواالالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامرللمقر التطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

رراستاذ المقاثناء التدریس









یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ة ا ام نھای لع
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشـــــــروع تطبیقـــــــى (االغذیـــــــة والطهـــــــى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)٢التجریبى 
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٩بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقرریستدر - ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

مناقشـة الطـالب –توقعات الطـالب حـول مشـروع التخـرج 
حول أهداف مشروع التخرج.



٨٠

٠

٦٢٠



.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل٣

.فردتحدید موضوع المشروع كل –مناقشة المشروعات٤

٥
اســــناد –مشــــروع علــــي حــــدة عمــــل دراســــة جــــدوي لكــــل

.المراجع للطالب للقراءة عن المشروع

٦
ـــاء المشـــروع  –مناقشـــة الطـــالب فـــي الطـــرق الالزمـــة لبن

.وضع جدول زمني لذلك

٧
المــواد للمشــروع المختــار وشــرح نظــري لطریقــة االعــداد

ـــة  ـــةالمســـتخدمة الغذائی والشـــروط الواجـــب والقیمـــة الغذائی
توافرها فى المنتج النهائى 

تنفیذ التطبیقى  للمشروعات وفق الجدول الزمني.ال٨

متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري.٩

.مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

للتحكیمعلى لجنة عرض نهائي للمشروع ١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبظریةنمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة













شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات
.التغذیة وعلوم االطعمةمعامل 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةریةاداقیود- ٤
%٨٦,٦٦لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةضوابطو اخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م

استاذ المقررالتدریساثناء 











الطالب
یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی

رة ةالمحاض وطریق
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

ولىاألالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةةالجود

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التغذیة العالجیةالكودىورمزةالمقرراسم-١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص-٢
تمهیدى ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
مـن القســم (خماسـي ) مقــرر + اربـع اعضــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
2بالمقررالملتحقینلطالباعدد-

٢االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمتـــــــىالالموضـــــــوعات-

تدریسها
عرض لمحتوى المقرر واالهداف١

تعریف التغذیة العالجیة٢

٣
الشروط الواجب توافرها عند تخطیط برتامج التغذیة 

الغالجیة



٢٠

٠

٢٠٠



دور اخصائى التغذیة العالجیة ٤

٥
نظام التقییم الغذائى فى المستشفیات المتخصصة 

Sopaوالمسمى 

الموافیت المناسبة الخذ الدواء٦

المشروبات الغیر مناسبة مع الدواء٧

٨

امراض السكر والسرطان والكلى والكبد 

التغذیة العالجیة –طرق الوقایة –االسباب –االعراض 
المناسبة لكل مرض 

٩

قرحة المعدة                                                           
اهداف الغذاء العالجى ،* اسباب المرض

ج التغذوى لقرحة المعدة*العال

١٠
عسر الهضم وارتجاع الحامض                                         

العالج الغذائى                             ،اعراضه ،* عسر الهضم 
* ارتجاع حامض المعدة الى المرئ

١١

امراض القولون 

العالج الغذائى .،االعراض ،*التهاب القولون 

العالج الغذائى .اك، االسباب،*االمس

العالج الغذائى.،االسباب ،*القولون العصبى 

١٢

التغذیة فى حاالت العملیات والحروق 

* التغذیة عند االعداد للعملیات 

*التغذیة بعد للعملیات 

*التغذیة فى حاالت الحروق                              



مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقررياألساسالمحتوى

١٠٠%

القــــــــــائمینالتــــــــــزاممــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــــــةمــــــــدى- االمتحــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
بالداتا شو .المجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

معامل التغذیة وعلوم االطعمة .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٤,٩لمقررالطالبیمتقو نتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

مراجعتحدیث ال.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
طالبالمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣







 















مــــــنتنفیــــــذهیــــــتملــــــممــــــا-٩
هـــــــــــيمـــــــــــا( مقترحـــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:مالقادللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعتالمقرریمتقوتطویر البش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذ بدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

تاذ المقرراسنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
صحة وسالمة الغذاءالكودىورمزةالمقرراسم- ١
تغذیة وعلوم أطعمةالتخصص- ٢
تمهیدى ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
2بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــملتـــــــىاالموضـــــــوعات-

تدریسها
عرض لمحتوى المقرر واالهداف١

سالمة وامان الغذاء وتحلیل مصادر الخطر .                             ٢
.نظام الهاسب،* تعریفات فنیة



2٠

٠

٢0٠



* تحقیق تحلیل المخاطر ونقاط .* نقاط التحكم الحرجة
التحكم الحرج.

.الحكومیة للغذاء والبطاقات التغذویةالتشریعات٣

٤

.االغذیة المعدلة وراثیة
.                 * استخدام الهندسة الوراثیه فى انتاج الخضر والفاكهة

.وراثیا*امان ومخاطراالغذیة المعدلة 
.* طرق تحدید سالمة وامان االغذیة المعدلة وراثیا

٥

.االغذیة الوظیفیة

.                    *امثلة *تعریف االغذیة الوظیفیة
العسل ، ، الخضروات والفاكهةلبعض االغذیة الوظیفیة ،

البقول ، البقول ، البیض  ....الخ .                            
* االغذیة الوظیفیة المصنعة والمدعمة .                                 

* تطور االغذیة الوظیفیة .

٦

تكنولوجیا النانو 

*تعریفات خاصه بالنانو تكنولوجى

*تطبیقات النانو تكنولوجى على االغذیة

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
قررالماألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال

















المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات
معامل التغذیة وعلوم االطعمة .

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٣,٣لمقررالطالبیمتقو نتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

اجعتحدیث المر .١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
بالطالمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس









خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ذ المقرراستانھایة العام الدراسى



ة التعلیم واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جود

)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

تینسنعدد السنوات الدراسیة:-٣

مقرر١٩–) عملي ٢٢)   نظري + (٢٧(المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

ـــن خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب )أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٥عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

متناقصثابتمزاید

النسبةاسبینالر النسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٤١٠٠االولى

√

√



ة التعلیم واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١الثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
ق المعارف المتخصصة التي اكتسبھا في یطبت- ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

لمجال المالبس والنسیج ممارستھ 
لتكنولوجیا صناعة د المشكالت المھنیة یحدت-١/٢

ح حلوال لھااقتراوالمالبس والنسیج 
م الوسائل استخدان المھارات المھنیة واتقإ-١/٣

العداد وتنفیذ المالبس والمشغوالت التكنولوجیة المناسبة
الیدویة  

فرق العمل من خالل العمل ةدیاتواصل وقال-١/٤
النسیج .المالبس وإلنتاجالتعاوني

خاصة بمجال الارففي ضوء المعارذ القراتخا-١/٥
المالبس والنسیج .

الالزمة النتاج المالبس لموارد لف یوظالت-١/٦
بكفاءةوالمنسوجات 

بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على الوعي-١/٧
من خالل انتاج المالبس صحیاً وبیئیاً .البیئة

اإللكتروني التعلیم والتعلم االلتزام بأخالقیات مھنة-١/٨
ھة ابما یعكس النزفي مجال المالبس والنسیج 

والمصداقیة وتقبل المسائلة والمحاسبة
في انتاج المالبس ا ك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ادرإ-١/٩

.ط في التعلم المستمراواالنخروالنسیج 
ستحداث مختلفة الإلكترونیة تطبیق طرق تدریس -١/١٠

ال المالبس والنسیج .منتجات في مج
ھا بما یناسب یوظفتوقطع ملبسیة ونسجیةإنتاج -١/١١

.سوق العملمتطلبات 
صناعة المالبس والنسیج بما ف تكنولوجیا یوظت-١/١٢

یخدم العملیة التربویة .
المفاھیم یحدد قواعد اللغة العربیة وآدابھا وكذلك -١أالمعلومات والمفاھیم:-

المالبس والنسیج وتأثیرھا بمجال المرتبطةوالنظریات
.على الممارسة المھنیة 

للبحث المعرفیة والمھاریة واألخالقیة سسیحدد األ-٢أ
المالبس تعلممجالفيمن خالل طرق التدریسالعلمي

.والنسیج 
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في مجال واالعتمادالجودةونظممداخلیفسر-٣أ
شاد المالبس والنسیج  من خالل التوجیھ التعلیمي واإلر

النفسي  فى إطار المحافظة على البیئة .
في یحدد مصادر المعلومات والمعارف المتخصصة-٤أ

من خالل قراءاتھ المتنوعة باللغة مجال المالبس والنسیج 
العربیة واألجنبیة.

تصمیم بالجودة فىیحدد التطورات المرتبطة-٥أ
.االزیاء مع الممارسة المھنیة 

بطریقة لمالبس والمنسوجات اسالیب زخرفة ایصف -٦أ
من خالل الممارسة المھنیة فى مجال صحیحة

.التخصص
مبادئ تصمیم وزخرفة المالبس ومكمالتھا یحدد -٧أ

.بعض القطع بما یتناسب واساسیات الجودة إلنتاج 
یحدد اسالیب اشغال وزخارف تزیین المنزل مع -٨أ

العمل على الحفاظ على البیئة وصیانتھا .
ر المعارف المرتبطة بانواع التراكیب النسیجیة یذك-٩أ

المتعددة والنظریات الخاصة باإلحصاء التربوى . 
یعدد أسالیب الجودة فى تكنولوجیا التربیة بممارسة -١٠أ

فنون اشغال االبرة .

یصمم بعض القطع الملبسیة باستخدام برامج -١بالمھارات الذھنیة: ـب
تصمیم االزیاء الحدیثة .

فى تكنولوجیا أصول التربیة تحلیلیةیقدم رؤیة -٢ب
ذاتاتعووالموضلألبحاثومصادر المعلومات 

بطرق تدریس مادة التخصص العالقة
یطبق األسس والمعاییر الصحیحة   لخطوط انتاج -٣ب

المالبس كمھنة مع تقییم المخاطر الخاصة بھا .
.یكولفنون الكروشیھ والترمبتكرةا یقدم أفكارً -٤ب
بعض التصمیمات لزخرفة مالبس المساء یبتكر -٥ب

.والسھرة 
یخرج مشروع تطبیقى في مجال اشغال وزخارف -٦ب

بالمالبس والنسیج  . صلةالذاتتزیین المنزل و
تقییم التقنیات الحدیثة في مجال تكنولوجیا صناعة ٧ب

.  .ألولویاتھاوفقاوترتیبھاالمالبس الجاھزة
جیھ التعلیمى واإلرشاد النفسى فى ضوء یتقبل التو-٨ب

المعارف المرتبطة بفنون صناعة واختیار مكمالت 
المالبس .

یستنتج نظریات اإلحصاء التربوى من خالل -٩ب
بعض التراكیب النسیجیة المتنوعة بدمج بعض الخامات 

.
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یمیز بین  فنون اللغة العربیة  و كذلك -١٠ب
رفة  المالبس المشغوالت المختلفة فى تصمیم وزخ

یقوم بعمل تصمیمات متمیزة من خالل التوجیھ -١جالمھارات المھنیة:-
التعلیمى لزخرفة المنسوجات وأشغال الكروشیھ 

.والتریكو
یضع خطة لتحدید مبادىء اللغة العربیة ومصادر -٢ج

.المعلومات 
فى اإلحصاء التربوى ستراتیجیات متنوعة یطبق إ-٣ج

بس والمنسوجات.و مجال زخرفة المال
یعد تقریر بحثى باللغة االنجلیزیة فى فنون -٤ج

الكروشیھ والتریكوواستخدامھا فى زخرفة المالبس 
والمنسوجات .

مھارات متنوعة  لتطبیقھا بتكنولوجیا یستخدم -٥ج
التربیة بما یخدم تكنولوجیا تصمیم األزیاء والمنسوجات 

.
یس وأصول طرق التدرفيالمھنیةتراالمھاطبقی-٦ج

التربیة  .
یطبق نماذج تصمیم وزخرفة المالبس بطریقة جیدة -٧ج

ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.
مجال اشغال یستخدم مھارات التعلم الذاتي في -٨ج

.االبرة 
یعد تقریر حول فنون صناعة واختیار مكمالت -٩ج

.المالبس
یطبق منظومة اإلرشاد النفسى في تنمیة األداء -١٠ج

التقني للخریج بما یتماشى ومتطلبات سوق العمل.
یطبق تقنیات اإلنتاج واالستخدام لتطویر -١١ج

تكنولوجیا صناعة المالبس والنسیج .
یكتب تقریر بحثي حول كیفیة توظیف تكنولوجیا -١٢ج

المالبس والنسیج في حل مشكالت بیئیة وصحیة.
یضع خطة لتطویر المقررات ومناقشتھا إلقرارھا -١٣ج

وتنفیذھا من خالل مناھج البحث العلمى.
یعد التقاریر الخاصة بالمالبس والنسیج بما -١٤ج

تحتاجھ من تحلیالت احصائیة ورسوم بیانیة .
یعمل من خالل التوجیھ التعلیمى فى فریق عمل ایا -١دالمھارات العامة:-

فریق.كان موقعھ فى ال
االتصال یلم بمصادر المعلومات  ویحسن مھارات -٢د

.الفعال
فى مجال المالبس الوقتیضبط ویدیر بكفاءة -٣د

والنسیج من خالل علم النفس التعلیمى.
والتعلم المستمر.التعلم التعاونيیلم بمھارات -٤د
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یصنع ویتخذ قراًرا سلیًما فى سیاقات مھنیة تخدم -٥د
یم وصناعة المالبس والنسیج. تكنولوجیا تصم

تكنولوجیا االتصال  والتربیة فى مھاراتیوظف -٦د
.مجال المالبس والنسیج

وظف االحتیاجات التقنیة والعلمیة والمھنیة ی-٧د
.ومصادر المعلومات للمؤسسات التعلیمیة والمجتمعیة

ذات الصلة بطبیعة تعلیمیة في حل مشكالت یسھم-٨د
وجیھ التعلیمى.من خالل التالمھنة

یتعامل بإیجابیة مع ضغوط مھنة التعلیم.-٩د
یحسن مھارة  التواصل باللغة  العربیة واألجنبیة.-١٠د
یعمل بكفاءة ضمن فریق.-١١د
مقترحاللمجتمع،العامةالقضایابحثفيیشارك١٢د

ھا من خالل التحلیالت اإلحصائیة والتربویة.لحلوال
والتقییم الذاتى بطرق تدریس ینمى مھارات التعلم-١٣د

متخصصة فى مجال اشغال االبرة

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج -
مع المستھدف من التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من االكادیميیتالئم الھیكل 
االكادیميالتعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة داریة والتنظیمیةالمعوقات اإل-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

سى الكلیة والجامعة  یتم تحدیدة عن طریق مجل
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)غیر مناسبإلي حد ما  مناسب

√

√

√

√
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مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

.ألبحاثھموتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
لكلیة إجراءات تطبیق لوائح وقوانین ا-

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
والموقع االكادیميدورى وفورى من خالل االمیل 

للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني
ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمى 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

ات ومالحظات تم عمل التعدیالت على ضوء مقترح
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
نولوجیا المالبس اقتراح زیادة مقررات فى مجال تكمقررات جدیدة:-

والنسیج
عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة الخاصة التدریب والمھارات:-

بمجال المالبس والنسیج.
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمى مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

ھرة عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج بالقا
رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراه اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

دراسي واحدفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

ساعات تطبیقى٦ساعات نظرى+٦المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر ٢

(خماسي)أســتاذ مقــرر + أربــع أعضــاء مــن القســم أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ئیات:إحصا-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ال یوجد

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
س -١/١ألكادیمیة المرجعیة:المعاییر ا-  ال المالب ى مج ي ف ث العلم إتقان أساسیات ومنھجیات البح

والنسیج. 
س -١/٢ ال المالب ى مج القیام بالعمل المستمر فى إضافة المعارف ف

والنسیج. 
س -١/٣ ال المالب ى مج ارف ف د للمع ي والناق نھج التحلیل ق الم تطبی

والنسیج والحاسب اآللي.  
ال دمج المعا-١/٤ ة بمج ارف ذات العالق ع المع ة م رف المتخصص

الحاسب اآللي.
ة -١/٥ ات الحدیث ة والنظری اكل الجاری ق بالمش وعي العمی ار ال إظھ

فى مجال المالبس والنسیج.
ول -١/٦ اد حل یج وإیج المالبس والنس ة ب كالت الخاص د المش تحدی

مبتكرة لھا. 
إتقان تنفیذ المنتجات الخاصة بمالبس والنسیج.-١/٧
ة -١/٨ دة لمزاول الیب جدی رق وأدوات وأس ویر ط و تط ھ نح التوج

مھارات تنفیذ المالبس والنسیج.
وات -١/٩ رض خط ى ع بة ف ة المناس ائل التكنولوجی تخدام الوس اس

تنفیذ منتجات المالبس والنسیج.
جیة -١/١٠ ات نس التواصل بفاعلیة وقیادة فریق عمل فى تنفیذ منتج

مختلفة. 
ر-١/١١ اذ الق ات اتخ راج منتج ة إلخ ات المتاح ل المعلوم ى ظ ار ف

نسجیة متمیزة.
ات -١/١٢ ذ منتج ا لتنفی اءة وتنمیتھ ة بكف وارد المتاح ف الم توظی

نسجیة متمیزة.
ة -١/١٣ ى البیئ اظ عل ع والحف ة المجتم ى تنمی دوره ف وعي ب ال

باستخدام الحاسب اآللي.
ات-١/١٤ ذ المنتج د تنفی ى قواع داقیة ف ة ومص رف بنزاھ التص

النسجیة.
ھ -١/١٥ ھ وخبرات ل علم تمرة ونق ة المس ة الذاتی زام بالتنمی االلت

لآلخرین فى الحاسب اآللي.
ال -١أالمعلومات والمفاھیم:- ى مج ارف ف ن المع دیث م یات والح ات واألساس یعدد النظری

.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات
ي -٢أ ث العلم ات البح ات وأخالقی یات ومنھجی دد أساس ھ یح وأدوات

.المختلفة وتطبیقھ فى مجال تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات
ادئ األخالقی-٣أ ذكر المب ذ ةی میم وتنفی ال تص ى مج ة ف والقانونی

المالبس والمنسوجات.
یذكر مبادئ وأساسیات الجودة فى استخدام الحاسب اآللي.-٤أ
ذ الم-٥أ میم وتنفی س یصف المعارف المتعلقة بآثار ممارستھ تص الب

والمنسوجات على البیئة وطرق تنمیتھا.
یوضح أسس وقواعد تصمیم المالبس والمنسوجات.-٦أ
س -٧أ اج المالب ي إلنت ائي والزخرف میم البن ین التص ارن ب یق

والمنسوجات.
یعدد مصادر التصمیم المختلفة فى المالبس والمنسوجات.-٨أ

ات م-١بالمھارات الذھنیة: ـب تنبط المعلوم میم یس ال تص ى مج ي ف ب اآلل ن الحاس
المالبس والمنسوجات.

یعطي حلوال مبتكرة الستخدام الحاسب اآللي فى مجال تصمیم -٢ب
المالبس والمنسوجات.

س -٣ب میم المالب ال تص ى مج ة ف ات بحثی ري دراس یج
والمنسوجات.

وجات -٤ب س والمنس میم المالب ال تص ى مج ة ف یصیغ أوراق علمی
.ليباستخدام الحاسب اآل

س -٥ب میم المالب ال تص ى مج ات ف اطر الممارس یم مخ تقی
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.والمنسوجات
یطور األداء فى تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات. -٦ب
ى -٧ب وجات ف س والمنس ذ المالب میم وتنفی ى تص رارات ف اتخاذ الق

سیاقات مھنیة مختلفة.
میم -٨ب ى التص وین ف ردات التك یة ومف ر األساس تنبط العناص یس

ھا على التحویر والتشكیل للتصمیم.وقدرت
یستنتج التباین بین أنواع األنسجة للتأثیر على التصمیم.-٩ب

.یصمم منتجات نسجیة مبتكرة باستخدام الحاسب اآللي-١جالمھارات المھنیة:-
.یقیم التقاریر الخاصة بتصمیم المالبس والمنسوجات-٢ج
ال -٣ج ى مج ة ف رق واألدوات القائم ور الط ذ یط میم وتنفی تص

المالبس والمنسوجات.
ال -٤ج ى  مج ة ف ة حدیث یلة تكنولوجی ي كوس ب اآلل تخدم الحاس یس

تصمیم المالبس والمنسوجات.
س -٥ج ن المالب ات م ذ المنتج یطور فى أداء وممارسة تصمیم وتنفی

.والمنسوجات
تتقن تنفیذ التصمیم من حیث العناصر األساسیة المكونة لھ.-٦ج
صمیم بإتباع القواعد واألسس المكونة لھ.تنفذ الت-٧ج

ى -١دالمھارات العامة:- ي ف ب اآلل الیب الحاس زود بأس ال للت ل الفع أنواع التواص یلم ب
تصمیم المالبس والمنسوجات.

ویر -٢د ي لتط ب اآلل تخدام الحاس ات باس یستخدم تكنولوجیا المعلوم
طرق تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات.

س یسھم فى-٣د تعلیم اآلخرین وتقییم أدائھم فى تصمیم وتنفیذ المالب
والمنسوجات.

یتواصل فى التعلیم المستمر والتعلیم الذاتي للمنتجات المنفذة فى -٤د
المالبس والمنسوجات.

ارف -٥د ات والمع ى المعلوم ول عل ة للحص ادر المختلف م بالمص یل
لتصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات. 

ارات یتعامل بإی-٦د جابیة فى فریق العمل وقیادة الفرق الكتساب مھ
.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات

رق -٧د اب ط ة باكتس ة الخاص اءات العلمی دیر اللق ت وی یضبط الوق
.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات

كل -٨د ى الش أثیر عل ى الت میم ف یؤمن بأھمیة استخدام مكونات التص
العام.

(ذوى القدرات طرق دعم الطالب -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-
سنوي         أكثر من سنة 

امج مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرن-
مع المستھدف من التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من 
التعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
اختبار تحریري

√

√

√
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الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذاالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)مناسب

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
لداخلیة في مدي فاعلیة نظام المراجعة ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

یین والتي جاءت كما یلى :المراجعین الخارج
فى االھداف الخاصة االفعالتعدیل بعض 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) -ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

وفق لوائح والقوانین الجامعیة.
اف األكادیمي على رسائل تفعیل القواعد المنظمة لألشر-

الدكتوراة من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 
.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 

√

√

√

√
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القید والتسجیل إلجراءاتاإللكترونيالتوعیة بالنظام -
بالدراسات العلیا .

الدراسات العلیا تحدیث توصیف برامج ومقررات-
وذلك من خالل وضع التقییم السنوى للبرامج

والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین . 
المالبس سویقاقتراح زیادة مقررات فى مجال تمقررات جدیدة:-

والنسیج
عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة التدریب والمھارات:-

الخاصة بمجال المالبس والنسیج.
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث األعمال لتطویر البرنامج:مقترحات قطاع -

العلمي 
عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج 

بالقاھرة 
رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

ن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول ع
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

دراسي واحدفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

مقرر٢-) عملي ٤)   نظري + (٢(المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

)أســتاذ مقــرر + أربــع أعضــاء مــن القســم خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
اتجـــاه االلتحـــاق بالبرنـــامج (منســـوبة إلـــي األعـــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

النسبةینالراسبالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢١٠٠

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

جیــــــــــــــــــد ممتاز
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١

√

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
ى -١/١ة المرجعیة:المعاییر األكادیمی- ث العلم ات البح یات ومنھجی ق اساس ادة تطبی اج

واستخدام ادواتھ المختلفة فى مجال المالبس والنسیج 
ال -١/٢ ى مج تخدامھ ف ى واس نھج التحلیل ق الم تطبی

المالبس والنسیج .
یج  -١/٣ المالبس والنس ة ب ارف الخاص ق المع تطبی

ھ المھنیة   ودمجھا مع المعارف ذات العالقة فى ممارست
ى -١/٤ اظھار وعیا بالمشاكل الجاریة والرؤى الحدیثة ف

مجال المالبس والنسیج 
ا -١/٥ رض لھ ى یتع ة  الت كالت المھنی د المش تحدی

متخصص المالبس والنسیج وایجاد حلول لھا 
اج -١/٦ ة بانت ارات الخاص ن المھ ب م اق مناس اتقان نط

ائل ا تخدام الوس وجات ، واس س والمنس ة المالب لتكنولوجی
المناسبة بما یخدم ممارستھ المھنیة .

یج -١/٧ س والنس ال المالب ى مج ة ف ل بفاعلی التواص
والقدرة على قیادة فرق العمل 

اج -١/٨ ة بانت ة متعلق یاقات مھنی ى س رار ف اذ الق اتخ
وتصنیع المالبس والمنسوجات .

ى -١/٩ ق اعل ا یحق ة بم ام المتاح وارد  الخ ف الم توظی
تاج بعض القطعة الملبسیة والنسجیة.استفادة الن

اظ -١/١٠ ع والحف ة المجتم ى تنمی اظھار الوعى بدوره ف
على البیئة فى ضوء انتاج المالبس صحیاً وبیئیاً.

ة -١/١١ زام بالنزاھ س االلت ا یعك رف بم التص
س  ص المالب ة متخص د مھن زام بقواع داقیة وااللت والمص

والنسیج .
ا ومھ-١/١٢ ھ اكادیمی ة ذات تعلم تنمی ى ال ھ عل ا وقدرت نی

المستمر النتاج المالبس والنسیج .
ة -١/١٣ ارف الخاص ق المع راث تطبی ارف الت بزخ

فى انتاج المالبس بما یتناسب بیئیا .الشعبي
ة -١/١٤ س ذكی اج مالب ات النت ض الخام ف بع توظی

بزخارف مختلفة.
دم -١/١٥ ا یخ اجادة تطبیق التراث الشعبي  وزخارف بم

بس .صناعة المال
دد -١أالمعلومات والمفاھیم:- ادئ یح اھیم والمب یة المف ة الماالساس ال تعلق بمج

.انتاج المالبس الصحیة ومالبس التراث الشعبى 
يللبحث العلمي المعرفیة والمھاریة سسیحدد األ-٢أ ف

.المالبس والنسیج مجال 
داخل-٣أ ر م میفس ودةونظ ادالج انع واالعتم لمص

.المالبس والنسیج
دد-٤أ راث یح ال الت ي مج ارف ف والمع
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ق  ى یتف نھج علم س بم اج المالب عبى وانت الش
.باخالقیات البحث العلمى 

س ی-٥أ اج المالب ى انت ة ف ورات الحدیث رف التط ع
.الصحیة ومالبس التراث الشعبى 

ف -٦أ وجات یص س والمنس ة المالب الیب زخرف اس
بطریقة صحیحة.

حی-٧أ ــــى مالبــــس التطــــورات الوض مهنیــــة للحفــــاظ عل
التراث الشعبي.

.شروط االنتاج الجید للمالبس صحیا وبیئیاً یحدد -٨أ
ة -٩أ ة للمارس ة والقانونی ادئ االخالقی ح المب یوض

المھنیة لمجال المالبس والنسیج . 
یعدد زخارف التراث الشعبى  .-١٠أ

ات الن-١بالمھارات الذھنیة: ـب یم المعلوم ل وتقی حیا تحلی س ص اج المالب ت
ر  س الغی كلة المالب ل مش ا لح اس علیھ ا والقی وبیئی

صحیة .
دم -٢ب ع ع س م اج المالب ة بانت كالت المتعلق ل المش ح

توافر بعض المعطیات .
اج -٣ب حیحة النت اییر الص س والمع ق األس یطب

المالبس صحیاً وبیئیاً .
س ی-٤ب اج المالب ة النت ارف المختلف ین المع ربط ب

البس التراث الشعبى .الصحیة وم
ة -٥ب كلة خاص ول مش اجراء دراسة علمیة منھجیة ح

بالمالبس والنسیج 
ة -٦ب ةیقدم رؤی اثتحلیلی ذاتاتعووالموضلألبح

بالتراث الشعبى وانتاج المالبس .العالقة
اج -٧ب ى انت ة ف ات الخاطئ اطر للممارس یم المخ یق

المالبس .
ارف-٨ب ف زخ روع بتوظی راج مش ط الخ یخط

.التراث الشعبى فى مالبس حدیثة
تنمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر فـــــى الحصـــــول مالبـــــس -٩ب

.صحیة باستخدام االقمشة الغیر منسوجة 

ـــــــة -١٠ب یســـــــتنتج دالالت الرمـــــــوز المســـــــتخدمة لزخرف
.مالبس التراث الشعبي

حیة یخطط ل-١جالمھارات المھنیة:- اییر الص خط انتاج ملبسى یتفق مع المع
.والبیئیة 

مم -٢ج ارف یص تخدام زخ یة باس ع الملبس ض القط بع
.التراث الشعبى 

قی-٣ج اطب ةتراالمھ يالمھنی الف س مج اج المالب انت
صحیا وبیئیا  .

ي -٤ج ذاتي ف تعلم ال ارات ال تخدم مھ ى یس ول عل الحص
.زخارف جدیدة من التراث الشعبى  
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ا -٥ج ویر تكنولوجی تخدام لتط یطبق تقنیات اإلنتاج واالس
ة المالبس والنسیج .صناع

ارف -٦ج ف زخ ة توظی ول كیفی ي ح ر بحث ب تقری یكت
التراث الشعبى فى انتاج قطع ملبسیة .

س ٧ج انع المالب ات مص ى معوق ـ یقترح حلول للتغلب عل
والنسیج.

اج ٨ج ة بانت ررات الخاص ویر المق ة لتط ع خط یض ـ
المالبس والتراث الشعبى .

س بمھارات التعلم الذاتيیلم-١دالمھارات العامة:- اج المالب فى مجال انت
.

ارات -٢د م بمھ اونيیل تعلم التع ع ال ض القط اج بع النت
الملبسیة باستخدام زخارف التراث الشعبى .

یلم بمھارات ادارة الوقت بكفاءة. -٣د
ى -٤د ول عل ة للحص ات المختلف ادر المعلوم م بمص یل

.سوجات المعارف المتعلقة بانتاج المالبس والمن
المالبس -٥د ة ب ات المتعلق ا المعلوم تخدم تكنولوجی یس

.والنسیج 
یة -٦د ة الشخص ھ التعلیمی دد احتیاجات ھ ویح یم ذات یق

بمجال انتاج المالبس والنسیج  .
س -٧د یم المالب ة تعل غوط مھن ع ض ة م ل بإیجابی یتعام

والنسیج .
ى -٨د رف عل س للتع انع المالب ع مص ل م یتواص

الجید صحیا وبیئیا .مواصفات الملبس
اج -٩د ط انت ح خ ق لوض من فری اءة ض ل بكف یعم

لمصنع مالبس .
ارك-١٠د اج یش ة بانت ات الخاص ع المقترح ى وض ف

بعض القطع الملبسیة تتفق صحیاً وبیئیاً.

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

ر         غیر متوافرمتوافدلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج مع -
المستھدف من التعلیم

م للبرنامج مع المستھدف من التعلیاالكادیميالھیكل  یتالءم
مع عدد االكادیمينظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل 

سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩

√
√

√
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أعمال السنھأدوات التقویم:-
اختبار تطبیقى 

تحریرياختبار 
الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-

یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 
یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
ت أعضاء ھیئة التدریس مدي مالئمة تخصصا-

وتوزیع األعباء علیھم طبقا الحتیاجات 
البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
مما العلميلتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث 

فيل للمعلومات یسھل عملیات البحث والوصو
التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

للكلیة اإللكتروني
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

كل من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بش
والموقع االكادیميمن خالل االمیل وفوريدوري

للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني
والطالب والموظفینالمعاونةھیئة التدریس والھیئة 

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في تطویر -
البرنامج:

التعلیميفعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما یخص -
مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
جاءت كما یلى :والتيالمراجعین الخارجیین 

فى االھداف الخاصة ومخرجات االفعالتعدیل بعض 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
قترح لتطویر نظام االشراف من خالل وضع مماجستیر ال

.الماجستیراالكادیمى على رسائل 
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

√

√

√

√
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بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
ب المزید من قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذ-

الطالب الوافدین .    
اقتراح زیادة مقررات فى مجال تكنولوجیا المالبس مقررات جدیدة:-

والنسیج
عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة الخاصة التدریب والمھارات:-

بمجال المالبس والنسیج.
العلميات تدریبیة فى كیفیة البحث تم اقتراح عمل دورمقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج بالقاھرة 
العلميرئیس مجلس القسم –المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦القادم الدراسيالعام توقیت التنفیذ:-

التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

تینسنعدد السنوات الدراسیة:-٣

مقرر١٩–) عملي ٢٢)   نظري + (٢٧(المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

ـــن خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب )أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١٠عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

متناقصثابتمزاید

النسبةراسبینالالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٦١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٤١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٤االولى
ــــــــــــــــــــــــــ٣١ــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
ق المعارف المتخصصة التي اكتسبھا في یطبت- ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

لمجال المالبس والنسیج ممارستھ 
لتكنولوجیا صناعة د المشكالت المھنیة یحدت-١/٢

ح حلوال لھااقتراوالمالبس والنسیج 
م الوسائل استخدان المھارات المھنیة واتقإ-١/٣

العداد وتنفیذ المالبس والمشغوالت التكنولوجیة المناسبة
الیدویة  

فرق العمل من خالل العمل ةدیاتواصل وقال-١/٤
المالبس والنسیج .إلنتاجالتعاوني

خاصة بمجال لاارففي ضوء المعارذ القراتخا-١/٥
المالبس والنسیج .

الالزمة النتاج المالبس لموارد لف یوظالت-١/٦
بكفاءةوالمنسوجات 

بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على الوعي-١/٧
من خالل انتاج المالبس صحیاً وبیئیاً .البیئة

اإللكتروني االلتزام بأخالقیات مھنة التعلیم والتعلم -١/٨
ھة ابما یعكس النزوالنسیج في مجال المالبس

والمصداقیة وتقبل المسائلة والمحاسبة
في انتاج المالبس ا ك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ادرإ-١/٩

.ط في التعلم المستمراواالنخروالنسیج 
ستحداث مختلفة الإلكترونیة تطبیق طرق تدریس -١/١٠

منتجات في مجال المالبس والنسیج .
ھا بما یناسب یوظفتوونسجیةقطع ملبسیةإنتاج -١/١١

.سوق العملمتطلبات 
صناعة المالبس والنسیج بما ف تكنولوجیا یوظت-١/١٢

یخدم العملیة التربویة .
المفاھیم یحدد قواعد اللغة العربیة وآدابھا وكذلك -١أالمعلومات والمفاھیم:-

المالبس والنسیج وتأثیرھا المرتبطة بمجال والنظریات
.ة المھنیة على الممارس

للبحث المعرفیة والمھاریة واألخالقیة سسیحدد األ-٢أ
المالبس تعلممجالفيمن خالل طرق التدریسالعلمي

.والنسیج 
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في مجال واالعتمادالجودةونظممداخلیفسر-٣أ
المالبس والنسیج  من خالل التوجیھ التعلیمي واإلرشاد 

النفسي  فى إطار المحافظة على البیئة .
في یحدد مصادر المعلومات والمعارف المتخصصة-٤أ

من خالل قراءاتھ المتنوعة باللغة مجال المالبس والنسیج 
العربیة واألجنبیة.

تصمیم بالجودة فىیحدد التطورات المرتبطة-٥أ
.االزیاء مع الممارسة المھنیة 

بطریقة اسالیب زخرفة المالبس والمنسوجات یصف -٦أ
ارسة المھنیة فى مجال من خالل الممصحیحة

.التخصص
مبادئ تصمیم وزخرفة المالبس ومكمالتھا یحدد -٧أ

.بعض القطع بما یتناسب واساسیات الجودة إلنتاج 
یحدد اسالیب اشغال وزخارف تزیین المنزل مع -٨أ

العمل على الحفاظ على البیئة وصیانتھا .
یذكر المعارف المرتبطة بانواع التراكیب النسیجیة-٩أ

المتعددة والنظریات الخاصة باإلحصاء التربوى . 
یعدد أسالیب الجودة فى تكنولوجیا التربیة بممارسة -١٠أ

فنون اشغال االبرة .

یصمم بعض القطع الملبسیة باستخدام برامج -١بالمھارات الذھنیة: ـب
تصمیم االزیاء الحدیثة .

ربیة فى تكنولوجیا أصول التتحلیلیةیقدم رؤیة -٢ب
ذاتاتعووالموضلألبحاثومصادر المعلومات 

بطرق تدریس مادة التخصص العالقة
یطبق األسس والمعاییر الصحیحة   لخطوط انتاج -٣ب

المالبس كمھنة مع تقییم المخاطر الخاصة بھا .
.لفنون الكروشیھ والتریكومبتكرةا یقدم أفكارً -٤ب
لمساء بعض التصمیمات لزخرفة مالبس ایبتكر -٥ب

.والسھرة 
یخرج مشروع تطبیقى في مجال اشغال وزخارف -٦ب

بالمالبس والنسیج  . صلةالذاتتزیین المنزل و
تقییم التقنیات الحدیثة في مجال تكنولوجیا صناعة ٧ب

.  .ألولویاتھاوفقاوترتیبھاالمالبس الجاھزة
یتقبل التوجیھ التعلیمى واإلرشاد النفسى فى ضوء -٨ب

المرتبطة بفنون صناعة واختیار مكمالت المعارف
المالبس .

یستنتج نظریات اإلحصاء التربوى من خالل -٩ب
بعض التراكیب النسیجیة المتنوعة بدمج بعض الخامات 

.
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یمیز بین  فنون اللغة العربیة  و كذلك -١٠ب
المشغوالت المختلفة فى تصمیم وزخرفة  المالبس 

بعمل تصمیمات متمیزة من خالل التوجیھ یقوم-١جالمھارات المھنیة:-
التعلیمى لزخرفة المنسوجات وأشغال الكروشیھ 

.والتریكو
یضع خطة لتحدید مبادىء اللغة العربیة ومصادر -٢ج

.المعلومات 
فى اإلحصاء التربوى ستراتیجیات متنوعة یطبق إ-٣ج

و مجال زخرفة المالبس والمنسوجات.
نجلیزیة فى فنون یعد تقریر بحثى باللغة اال-٤ج

الكروشیھ والتریكوواستخدامھا فى زخرفة المالبس 
والمنسوجات .

مھارات متنوعة  لتطبیقھا بتكنولوجیا یستخدم -٥ج
التربیة بما یخدم تكنولوجیا تصمیم األزیاء والمنسوجات 

.
طرق التدریس وأصول فيالمھنیةتراالمھاطبقی-٦ج

التربیة  .
یطبق نماذج تصمیم وزخرفة المالبس بطریقة جیدة -٧ج

ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.
مجال اشغال یستخدم مھارات التعلم الذاتي في -٨ج

.االبرة 
یعد تقریر حول فنون صناعة واختیار مكمالت -٩ج

.المالبس
یطبق منظومة اإلرشاد النفسى في تنمیة األداء -١٠ج

لبات سوق العمل.التقني للخریج بما یتماشى ومتط
یطبق تقنیات اإلنتاج واالستخدام لتطویر -١١ج

تكنولوجیا صناعة المالبس والنسیج .
یكتب تقریر بحثي حول كیفیة توظیف تكنولوجیا -١٢ج

المالبس والنسیج في حل مشكالت بیئیة وصحیة.
یضع خطة لتطویر المقررات ومناقشتھا إلقرارھا -١٣ج

حث العلمى.وتنفیذھا من خالل مناھج الب
یعد التقاریر الخاصة بالمالبس والنسیج بما -١٤ج

تحتاجھ من تحلیالت احصائیة ورسوم بیانیة .
یعمل من خالل التوجیھ التعلیمى فى فریق عمل ایا -١دالمھارات العامة:-

كان موقعھ فى الفریق.
االتصال یلم بمصادر المعلومات  ویحسن مھارات -٢د

.الفعال
فى مجال المالبس الوقتیدیر بكفاءة یضبط و-٣د

والنسیج من خالل علم النفس التعلیمى.
والتعلم المستمر.التعلم التعاونيیلم بمھارات -٤د
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یصنع ویتخذ قراًرا سلیًما فى سیاقات مھنیة تخدم -٥د
تكنولوجیا تصمیم وصناعة المالبس والنسیج. 

ى تكنولوجیا االتصال  والتربیة فمھاراتیوظف -٦د
.مجال المالبس والنسیج

وظف االحتیاجات التقنیة والعلمیة والمھنیة ی-٧د
.ومصادر المعلومات للمؤسسات التعلیمیة والمجتمعیة

ذات الصلة بطبیعة تعلیمیة في حل مشكالت یسھم-٨د
من خالل التوجیھ التعلیمى.المھنة

یتعامل بإیجابیة مع ضغوط مھنة التعلیم.-٩د
التواصل باللغة  العربیة واألجنبیة.یحسن مھارة -١٠د
یعمل بكفاءة ضمن فریق.-١١د
مقترحاللمجتمع،العامةالقضایابحثفيیشارك١٢د

ھا من خالل التحلیالت اإلحصائیة والتربویة.لحلوال
ینمى مھارات التعلم والتقییم الذاتى بطرق تدریس -١٣د

متخصصة فى مجال اشغال االبرة

ب (ذوى القدرات طرق دعم الطال-
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

لبرنامج مدي توافق الھیكل األكادیمي ل-
مع المستھدف من التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من االكادیميیتالئم الھیكل 
االكادیميالتعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس -٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

√

√

√

√
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لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
دم العملیة التعلیمیة حدیثة ذات مواصفات عالیة تخ

.ألبحاثھموتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)فعال   نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل من خالل 
والموقع االكادیميدورى وفورى من خالل االمیل 

للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني
ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

ریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمى فعال نظراً الستمرا
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

فى االھداف الخاصة ومخرجات تعدیل بعض التفعیالت 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
اقتراح زیادة مقررات فى مجال تكنولوجیا المالبس مقررات جدیدة:-

والنسیج
رات التطبیقیة الخاصة عمل دورات تدریبیة على المھاالتدریب والمھارات:-

بمجال المالبس والنسیج.
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمى مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج بالقاھرة 
رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراه اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

دراسي واحدفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

ساعات تطبیقى٦ساعات نظرى+٦المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر ٢

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
صائیات:إح-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ــــــي - ــــــامج (منســــــوبة إل اتجــــــاه االلتحــــــاق بالبرن

٣األعــــــداد الملتحقــــــة بالبرنــــــامج خــــــالل آخــــــر 
سنوات)

ال یوجد

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-

√
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨
س -١/١األكادیمیة المرجعیة:المعاییر-  ال المالب ى مج ي ف ث العلم إتقان أساسیات ومنھجیات البح

والنسیج. 
س -١/٢ ال المالب ى مج القیام بالعمل المستمر فى إضافة المعارف ف

والنسیج. 
س -١/٣ ال المالب ى مج ارف ف د للمع ي والناق نھج التحلیل ق الم تطبی

والنسیج والحاسب اآللي.  
ال دمج الم-١/٤ ة بمج ارف ذات العالق ع المع ة م عارف المتخصص

الحاسب اآللي.
ة -١/٥ ات الحدیث ة والنظری اكل الجاری ق بالمش وعي العمی ار ال إظھ

فى مجال المالبس والنسیج.
ول -١/٦ اد حل یج وإیج المالبس والنس ة ب كالت الخاص د المش تحدی

مبتكرة لھا. 
ج.إتقان تنفیذ المنتجات الخاصة بمالبس والنسی-١/٧
ة -١/٨ دة لمزاول الیب جدی رق وأدوات وأس ویر ط و تط ھ نح التوج

مھارات تنفیذ المالبس والنسیج.
وات -١/٩ رض خط ى ع بة ف ة المناس ائل التكنولوجی تخدام الوس اس

تنفیذ منتجات المالبس والنسیج.
جیة -١/١٠ ات نس التواصل بفاعلیة وقیادة فریق عمل فى تنفیذ منتج

مختلفة. 
اذ ال-١/١١ ات اتخ راج منتج ة إلخ ات المتاح ل المعلوم ى ظ رار ف ق

نسجیة متمیزة.
ات -١/١٢ ذ منتج ا لتنفی اءة وتنمیتھ ة بكف وارد المتاح ف الم توظی

نسجیة متمیزة.
ة -١/١٣ ى البیئ اظ عل ع والحف ة المجتم ى تنمی دوره ف وعي ب ال

باستخدام الحاسب اآللي.
ذ المنتج-١/١٤ د تنفی ى قواع داقیة ف ة ومص رف بنزاھ ات التص

النسجیة.
ھ -١/١٥ ھ وخبرات ل علم تمرة ونق ة المس ة الذاتی زام بالتنمی االلت

لآلخرین فى الحاسب اآللي.
ال -١أالمعلومات والمفاھیم:- ى مج ارف ف ن المع دیث م یات والح ات واألساس یعدد النظری

.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات
ث العلم-٢أ ات البح ات وأخالقی یات ومنھجی دد أساس ھ یح ي وأدوات

.المختلفة وتطبیقھ فى مجال تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات
ادئ األخالقی-٣أ ذكر المب ذ ةی میم وتنفی ال تص ى مج ة ف والقانونی

المالبس والمنسوجات.
یذكر مبادئ وأساسیات الجودة فى استخدام الحاسب اآللي.-٤أ
ذ ا-٥أ میم وتنفی س یصف المعارف المتعلقة بآثار ممارستھ تص لمالب

والمنسوجات على البیئة وطرق تنمیتھا.
یوضح أسس وقواعد تصمیم المالبس والمنسوجات.-٦أ
س -٧أ اج المالب ي إلنت ائي والزخرف میم البن ین التص ارن ب یق

والمنسوجات.
یعدد مصادر التصمیم المختلفة فى المالبس والمنسوجات.-٨أ
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ات-١بالمھارات الذھنیة: ـب تنبط المعلوم میم یس ال تص ى مج ي ف ب اآلل ن الحاس م
المالبس والمنسوجات.

یعطي حلوال مبتكرة الستخدام الحاسب اآللي فى مجال تصمیم -٢ب
المالبس والمنسوجات.

س -٣ب میم المالب ال تص ى مج ة ف ات بحثی ري دراس یج
والمنسوجات.

وجات -٤ب س والمنس میم المالب ال تص ى مج ة ف یصیغ أوراق علمی
.اآلليباستخدام الحاسب 

س -٥ب میم المالب ال تص ى مج ات ف اطر الممارس یم مخ تقی
.والمنسوجات

یطور األداء فى تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات. -٦ب
ى -٧ب وجات ف س والمنس ذ المالب میم وتنفی ى تص رارات ف اتخاذ الق

سیاقات مھنیة مختلفة.
میم -٨ب ى التص وین ف ردات التك یة ومف ر األساس تنبط العناص یس

رتھا على التحویر والتشكیل للتصمیم.وقد
یستنتج التباین بین أنواع األنسجة للتأثیر على التصمیم.-٩ب

.یصمم منتجات نسجیة مبتكرة باستخدام الحاسب اآللي-١جالمھارات المھنیة:-
.یقیم التقاریر الخاصة بتصمیم المالبس والمنسوجات-٢ج
ا-٣ج ى مج ة ف رق واألدوات القائم ور الط ذ یط میم وتنفی ل تص

المالبس والمنسوجات.
ال -٤ج ى  مج ة ف ة حدیث یلة تكنولوجی ي كوس ب اآلل تخدم الحاس یس

تصمیم المالبس والمنسوجات.
س -٥ج ن المالب ات م ذ المنتج یطور فى أداء وممارسة تصمیم وتنفی

.والمنسوجات
تتقن تنفیذ التصمیم من حیث العناصر األساسیة المكونة لھ.-٦ج
لتصمیم بإتباع القواعد واألسس المكونة لھ.تنفذ ا-٧ج

ى -١دالمھارات العامة:- ي ف ب اآلل الیب الحاس زود بأس ال للت ل الفع أنواع التواص یلم ب
تصمیم المالبس والمنسوجات.

ویر -٢د ي لتط ب اآلل تخدام الحاس ات باس یستخدم تكنولوجیا المعلوم
طرق تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات.

س یسھم فى-٣د تعلیم اآلخرین وتقییم أدائھم فى تصمیم وتنفیذ المالب
والمنسوجات.

یتواصل فى التعلیم المستمر والتعلیم الذاتي للمنتجات المنفذة فى -٤د
المالبس والمنسوجات.

ارف -٥د ات والمع ى المعلوم ول عل ة للحص ادر المختلف م بالمص یل
لتصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات. 

ارات یتعامل بإ-٦د یجابیة فى فریق العمل وقیادة الفرق الكتساب مھ
.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات

رق -٧د اب ط ة باكتس ة الخاص اءات العلمی دیر اللق ت وی یضبط الوق
.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات

كل -٨د ى الش أثیر عل ى الت میم ف یؤمن بأھمیة استخدام مكونات التص
العام.

(ذوى القدرات طرق دعم الطالب-
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-
سنوي         أكثر من سنة 

نامج مدي توافق الھیكل األكادیمي للبر-
مع المستھدف من التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من 
التعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 

√

√

√
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ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

ي اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مد-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

ا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
سب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)منا

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
الداخلیة في مدي فاعلیة نظام المراجعة-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

رجیین والتي جاءت كما یلى :المراجعین الخا
فى االھداف الخاصة االفعالتعدیل بعض 

√

√

√

√
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ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) -ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
وفق لوائح والقوانین الجامعیة.

شراف األكادیمي على رسائل تفعیل القواعد المنظمة لأل-
الدكتوراة من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 
القید والتسجیل إلجراءاتاإللكترونيالتوعیة بالنظام -

بالدراسات العلیا .
الدراسات العلیا تحدیث توصیف برامج ومقررات-

مج وذلك من خالل وضع التقییم السنوى للبرا
والمقررات .

قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -
الطالب الوافدین . 

المالبس سویقاقتراح زیادة مقررات فى مجال تمقررات جدیدة:-
والنسیج

عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة التدریب والمھارات:-
الخاصة بمجال المالبس والنسیج.

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث ع األعمال لتطویر البرنامج:مقترحات قطا-
العلمي 

عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج 
بالقاھرة 

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

دراسي واحدفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

)أســتاذ مقــرر + أربــع أعضــاء مــن القســم خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
اتجـــاه االلتحـــاق بالبرنـــامج (منســـوبة إلـــي األعـــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

جیــــــــــــــــــد ممتاز
جدا

مقبولجید

√

√
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١االول

میة:المعاییر األكادی-٨
ى -١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- ث العلم ات البح یات ومنھجی ق اساس ادة تطبی اج

واستخدام ادواتھ المختلفة فى مجال المالبس والنسیج 
ال -١/٢ ى مج تخدامھ ف ى واس نھج التحلیل ق الم تطبی

المالبس والنسیج .
یج  -١/٣ المالبس والنس ة ب ارف الخاص ق المع تطبی

عارف ذات العالقة فى ممارستھ المھنیة   ودمجھا مع الم
ى -١/٤ اظھار وعیا بالمشاكل الجاریة والرؤى الحدیثة ف

مجال المالبس والنسیج 
ا -١/٥ رض لھ ى یتع ة  الت كالت المھنی د المش تحدی

متخصص المالبس والنسیج وایجاد حلول لھا 
اج -١/٦ ة بانت ارات الخاص ن المھ ب م اق مناس اتقان نط

س والمن ة المالب ائل التكنولوجی تخدام الوس وجات ، واس س
المناسبة بما یخدم ممارستھ المھنیة .

یج -١/٧ س والنس ال المالب ى مج ة ف ل بفاعلی التواص
والقدرة على قیادة فرق العمل 

اج -١/٨ ة بانت ة متعلق یاقات مھنی ى س رار ف اذ الق اتخ
وتصنیع المالبس والمنسوجات .

ة-١/٩ ام المتاح وارد  الخ ف الم ى توظی ق اعل ا یحق بم
استفادة النتاج بعض القطعة الملبسیة والنسجیة.

اظ -١/١٠ ع والحف ة المجتم ى تنمی اظھار الوعى بدوره ف
على البیئة فى ضوء انتاج المالبس صحیاً وبیئیاً.

ة -١/١١ زام بالنزاھ س االلت ا یعك رف بم التص
س  ص المالب ة متخص د مھن زام بقواع داقیة وااللت والمص

والنسیج .
تعلم -١/١٢ ى ال ھ عل ا وقدرت ا ومھنی ھ اكادیمی ة ذات تنمی

المستمر النتاج المالبس والنسیج .
ة -١/١٣ ارف الخاص ق المع راث تطبی ارف الت بزخ

فى انتاج المالبس بما یتناسب بیئیا .الشعبي
ة -١/١٤ س ذكی اج مالب ات النت ض الخام ف بع توظی

بزخارف مختلفة.
دم اجادة تطبیق التراث الشعبي  و-١/١٥ ا یخ زخارف بم

صناعة المالبس .
دد -١أالمعلومات والمفاھیم:- ادئ یح اھیم والمب یة المف ة الماالساس ال تعلق بمج

.انتاج المالبس الصحیة ومالبس التراث الشعبى 
يللبحث العلمي المعرفیة والمھاریة سسیحدد األ-٢أ ف

.المالبس والنسیج مجال 
داخل-٣أ ر م میفس ودةونظ ادواالعتالج انع م لمص

المالبس والنسیج .
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دد-٤أ راث یح ال الت ي مج ارف ف والمع
ق  ى یتف نھج علم س بم اج المالب عبى وانت الش

.باخالقیات البحث العلمى 
س ی-٥أ اج المالب ى انت ة ف ورات الحدیث رف التط ع

.الصحیة ومالبس التراث الشعبى 
ف -٦أ وجات یص س والمنس ة المالب الیب زخرف اس

حیحة.بطریقة ص
حی-٧أ ــــى مالبــــس وض التطــــورات المهنیــــة للحفــــاظ عل

التراث الشعبي.
.شروط االنتاج الجید للمالبس صحیا وبیئیاً یحدد -٨أ
ة -٩أ ة للمارس ة والقانونی ادئ االخالقی ح المب یوض

المھنیة لمجال المالبس والنسیج . 
یعدد زخارف التراث الشعبى  .-١٠أ

حیا -١بالمھارات الذھنیة: ـب س ص اج المالب ات النت یم المعلوم ل وتقی تحلی
ر  س الغی كلة المالب ل مش ا لح اس علیھ ا والقی وبیئی

صحیة .
دم -٢ب ع ع س م اج المالب ة بانت كالت المتعلق ل المش ح

توافر بعض المعطیات .
اج -٣ب حیحة النت اییر الص س والمع ق األس یطب

المالبس صحیاً وبیئیاً .
ارف المختلفی-٤ب ین المع س ربط ب اج المالب ة النت

الصحیة ومالبس التراث الشعبى .
ة -٥ب كلة خاص ول مش اجراء دراسة علمیة منھجیة ح

بالمالبس والنسیج 
ة -٦ب ةیقدم رؤی اثتحلیلی ذاتاتعووالموضلألبح

بالتراث الشعبى وانتاج المالبس .العالقة
اج -٧ب ى انت ة ف ات الخاطئ اطر للممارس یم المخ یق

المالبس .
ط-٨ب ارف یخط ف زخ روع بتوظی راج مش الخ

.التراث الشعبى فى مالبس حدیثة
تنمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر فـــــى الحصـــــول مالبـــــس -٩ب

.صحیة باستخدام االقمشة الغیر منسوجة 

ـــــــة -١٠ب یســـــــتنتج دالالت الرمـــــــوز المســـــــتخدمة لزخرف
.مالبس التراث الشعبي

حیة خط انتاج ملبسى یتفق مع ایخطط ل-١جالمھارات المھنیة:- اییر الص لمع
.والبیئیة 

مم -٢ج ارف یص تخدام زخ یة باس ع الملبس ض القط بع
.التراث الشعبى 

قی-٣ج اطب ةتراالمھ يالمھنی الف س مج اج المالب انت
صحیا وبیئیا  .
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ي -٤ج ذاتي ف تعلم ال ارات ال تخدم مھ ى یس ول عل الحص
.زخارف جدیدة من التراث الشعبى  

ت-٥ج ا یطبق تقنیات اإلنتاج واالس ویر تكنولوجی خدام لتط
صناعة المالبس والنسیج .

ارف -٦ج ف زخ ة توظی ول كیفی ي ح ر بحث ب تقری یكت
التراث الشعبى فى انتاج قطع ملبسیة .

س ٧ج انع المالب ات مص ى معوق ـ یقترح حلول للتغلب عل
والنسیج.

اج ٨ج ة بانت ررات الخاص ویر المق ة لتط ع خط یض ـ
المالبس والتراث الشعبى .

س بمھارات التعلم الذاتيیلم-١دالمھارات العامة:- اج المالب فى مجال انت
.

ارات -٢د م بمھ اونيیل تعلم التع ع ال ض القط اج بع النت
الملبسیة باستخدام زخارف التراث الشعبى .

یلم بمھارات ادارة الوقت بكفاءة. -٣د
ى -٤د ول عل ة للحص ات المختلف ادر المعلوم م بمص یل

.تعلقة بانتاج المالبس والمنسوجات المعارف الم
المالبس -٥د ة ب ات المتعلق ا المعلوم تخدم تكنولوجی یس

.والنسیج 
یة -٦د ة الشخص ھ التعلیمی دد احتیاجات ھ ویح یم ذات یق

بمجال انتاج المالبس والنسیج  .
س -٧د یم المالب ة تعل غوط مھن ع ض ة م ل بإیجابی یتعام

والنسیج .
س-٨د انع المالب ع مص ل م ى یتواص رف عل للتع

مواصفات الملبس الجید صحیا وبیئیا .
اج -٩د ط انت ح خ ق لوض من فری اءة ض ل بكف یعم

لمصنع مالبس .
ارك-١٠د اج یش ة بانت ات الخاص ع المقترح ى وض ف

بعض القطع الملبسیة تتفق صحیاً وبیئیاً.

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافررنامج دلیل الب-
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج مع -
المستھدف من التعلیم

نامج مع المستھدف من التعلیم للبراالكادیميالھیكل  یتالءم
مع عدد االكادیمينظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل 

سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√
√

√
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تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
نھ أعمال السأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
تحریرياختبار 

الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

لیمیةاإلمكانات التع-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة التدریس -

وتوزیع األعباء علیھم طبقا الحتیاجات 
البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
مماالعلميلتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث 

فيیسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات 
التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

ما    غیر مناسب (لماذا؟)فعال        إلي حدنظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

للكلیة اإللكتروني
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

ین والقرارات التى تصدر بشكل من خالل جمیع القوان
والموقع االكادیميمن خالل االمیل وفوريدوري

للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني
والطالب والموظفینالمعاونةھیئة التدریس والھیئة 

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في تطویر -
البرنامج:

التعلیمية سنویا للبرنامج فعال نظراً الستمراریة المراجع
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما یخص -
مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
جاءت كما یلى :والتيالمراجعین الخارجیین 

خاصة ومخرجات فى االھداف الاالفعالتعدیل بعض 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

ل تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائ-
من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف ماجستیر ال

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

.الماجستیراالكادیمى على رسائل 
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
دة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من قیام وح-

الطالب الوافدین .    
اقتراح زیادة مقررات فى مجال تكنولوجیا المالبس مقررات جدیدة:-

والنسیج
عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة الخاصة التدریب والمھارات:-

بمجال المالبس والنسیج.
العلميتم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث برنامج:مقترحات قطاع األعمال لتطویر ال-

عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج بالقاھرة 
العلميرئیس مجلس القسم –المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧القادم الدراسيالعام توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:      
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

تینسنعدد السنوات الدراسیة:-٣

مقرر١٩–) عملي ٢٢)   نظري + (٢٧(المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

ـــن خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب )أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٨عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

متناقصثابتمزاید

النسبةاسبینالر النسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٦١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٤الثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
ق المعارف المتخصصة التي اكتسبھا في یطبت- ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

لمجال المالبس والنسیج ممارستھ 
لتكنولوجیا صناعة كالت المھنیة د المشیحدت-١/٢

ح حلوال لھااقتراوالمالبس والنسیج 
م الوسائل استخدان المھارات المھنیة واتقإ-١/٣

العداد وتنفیذ المالبس والمشغوالت التكنولوجیة المناسبة
الیدویة  

فرق العمل من خالل العمل ةدیاتواصل وقال-١/٤
المالبس والنسیج .إلنتاجالتعاوني

خاصة بمجال الارففي ضوء المعارذ القراتخا-١/٥
المالبس والنسیج .

الالزمة النتاج المالبس لموارد لف یوظالت-١/٦
بكفاءةوالمنسوجات 

بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على الوعي-١/٧
من خالل انتاج المالبس صحیاً وبیئیاً .البیئة

اإللكتروني علم االلتزام بأخالقیات مھنة التعلیم والت-١/٨
ھة ابما یعكس النزفي مجال المالبس والنسیج 

والمصداقیة وتقبل المسائلة والمحاسبة
في انتاج المالبس ا ك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ادرإ-١/٩

.ط في التعلم المستمراواالنخروالنسیج 
ستحداث مختلفة الإلكترونیة تطبیق طرق تدریس -١/١٠

لنسیج .منتجات في مجال المالبس وا
ھا بما یناسب یوظفتوقطع ملبسیة ونسجیةإنتاج -١/١١

.سوق العملمتطلبات 
صناعة المالبس والنسیج بما ف تكنولوجیا یوظت-١/١٢

یخدم العملیة التربویة .
المفاھیم یحدد قواعد اللغة العربیة وآدابھا وكذلك -١أالمعلومات والمفاھیم:-

س والنسیج وتأثیرھا المالبالمرتبطة بمجال والنظریات
.على الممارسة المھنیة 

للبحث المعرفیة والمھاریة واألخالقیة سسیحدد األ-٢أ
المالبس تعلممجالفيمن خالل طرق التدریسالعلمي

.والنسیج 



ة التعلیم واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جود

في مجال واالعتمادالجودةونظممداخلیفسر-٣أ
المالبس والنسیج  من خالل التوجیھ التعلیمي واإلرشاد 

ى إطار المحافظة على البیئة .النفسي  ف
في یحدد مصادر المعلومات والمعارف المتخصصة-٤أ

من خالل قراءاتھ المتنوعة باللغة مجال المالبس والنسیج 
العربیة واألجنبیة.

تصمیم بالجودة فىیحدد التطورات المرتبطة-٥أ
.االزیاء مع الممارسة المھنیة 

بطریقة وجات اسالیب زخرفة المالبس والمنسیصف -٦أ
من خالل الممارسة المھنیة فى مجال صحیحة

.التخصص
مبادئ تصمیم وزخرفة المالبس ومكمالتھا یحدد -٧أ

.بعض القطع بما یتناسب واساسیات الجودة إلنتاج 
یحدد اسالیب اشغال وزخارف تزیین المنزل مع -٨أ

العمل على الحفاظ على البیئة وصیانتھا .
رتبطة بانواع التراكیب النسیجیة یذكر المعارف الم-٩أ

المتعددة والنظریات الخاصة باإلحصاء التربوى . 
یعدد أسالیب الجودة فى تكنولوجیا التربیة بممارسة -١٠أ

فنون اشغال االبرة .

یصمم بعض القطع الملبسیة باستخدام برامج -١بالمھارات الذھنیة: ـب
تصمیم االزیاء الحدیثة .

فى تكنولوجیا أصول التربیة تحلیلیةیقدم رؤیة -٢ب
ذاتاتعووالموضلألبحاثومصادر المعلومات 

بطرق تدریس مادة التخصص العالقة
یطبق األسس والمعاییر الصحیحة   لخطوط انتاج -٣ب

المالبس كمھنة مع تقییم المخاطر الخاصة بھا .
.لفنون الكروشیھ والتریكومبتكرةا یقدم أفكارً -٤ب
بعض التصمیمات لزخرفة مالبس المساء ر یبتك-٥ب

.والسھرة 
یخرج مشروع تطبیقى في مجال اشغال وزخارف -٦ب

بالمالبس والنسیج  . صلةالذاتتزیین المنزل و
تقییم التقنیات الحدیثة في مجال تكنولوجیا صناعة ٧ب

.  .ألولویاتھاوفقاوترتیبھاالمالبس الجاھزة
واإلرشاد النفسى فى ضوء یتقبل التوجیھ التعلیمى -٨ب

المعارف المرتبطة بفنون صناعة واختیار مكمالت 
المالبس .

یستنتج نظریات اإلحصاء التربوى من خالل -٩ب
بعض التراكیب النسیجیة المتنوعة بدمج بعض الخامات 

.



ة التعلیم واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جود

یمیز بین  فنون اللغة العربیة  و كذلك -١٠ب
المشغوالت المختلفة فى تصمیم وزخرفة  المالبس 

یقوم بعمل تصمیمات متمیزة من خالل التوجیھ -١جالمھارات المھنیة:-
التعلیمى لزخرفة المنسوجات وأشغال الكروشیھ 

.والتریكو
یضع خطة لتحدید مبادىء اللغة العربیة ومصادر -٢ج

.المعلومات 
فى اإلحصاء التربوى ستراتیجیات متنوعة یطبق إ-٣ج

.و مجال زخرفة المالبس والمنسوجات
یعد تقریر بحثى باللغة االنجلیزیة فى فنون -٤ج

الكروشیھ والتریكوواستخدامھا فى زخرفة المالبس 
والمنسوجات .

مھارات متنوعة  لتطبیقھا بتكنولوجیا یستخدم -٥ج
التربیة بما یخدم تكنولوجیا تصمیم األزیاء والمنسوجات 

.
طرق التدریس وأصول فيالمھنیةتراالمھاطبقی-٦ج

بیة  .التر
یطبق نماذج تصمیم وزخرفة المالبس بطریقة جیدة -٧ج

ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.
مجال اشغال یستخدم مھارات التعلم الذاتي في -٨ج

.االبرة 
یعد تقریر حول فنون صناعة واختیار مكمالت -٩ج

.المالبس
یطبق منظومة اإلرشاد النفسى في تنمیة األداء -١٠ج

التقني للخریج بما یتماشى ومتطلبات سوق العمل.
یطبق تقنیات اإلنتاج واالستخدام لتطویر -١١ج

تكنولوجیا صناعة المالبس والنسیج .
یكتب تقریر بحثي حول كیفیة توظیف تكنولوجیا -١٢ج

المالبس والنسیج في حل مشكالت بیئیة وصحیة.
یضع خطة لتطویر المقررات ومناقشتھا إلقرارھا -١٣ج

وتنفیذھا من خالل مناھج البحث العلمى.
یعد التقاریر الخاصة بالمالبس والنسیج بما -١٤ج

تحتاجھ من تحلیالت احصائیة ورسوم بیانیة .
یعمل من خالل التوجیھ التعلیمى فى فریق عمل ایا -١دالمھارات العامة:-

فریق.كان موقعھ فى ال
االتصال یلم بمصادر المعلومات  ویحسن مھارات -٢د

.الفعال
فى مجال المالبس الوقتیضبط ویدیر بكفاءة -٣د

والنسیج من خالل علم النفس التعلیمى.
والتعلم المستمر.التعلم التعاونيیلم بمھارات -٤د
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یصنع ویتخذ قراًرا سلیًما فى سیاقات مھنیة تخدم -٥د
یم وصناعة المالبس والنسیج. تكنولوجیا تصم

تكنولوجیا االتصال  والتربیة فى مھاراتیوظف -٦د
.مجال المالبس والنسیج

وظف االحتیاجات التقنیة والعلمیة والمھنیة ی-٧د
.ومصادر المعلومات للمؤسسات التعلیمیة والمجتمعیة

ذات الصلة بطبیعة تعلیمیة في حل مشكالت یسھم-٨د
وجیھ التعلیمى.من خالل التالمھنة

یتعامل بإیجابیة مع ضغوط مھنة التعلیم.-٩د
یحسن مھارة  التواصل باللغة  العربیة واألجنبیة.-١٠د
یعمل بكفاءة ضمن فریق.-١١د
مقترحاللمجتمع،العامةالقضایابحثفيیشارك١٢د

ھا من خالل التحلیالت اإلحصائیة والتربویة.لحلوال
والتقییم الذاتى بطرق تدریس ینمى مھارات التعلم-١٣د

متخصصة فى مجال اشغال االبرة

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج -
مع المستھدف من التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من االكادیميیتالئم الھیكل 
االكادیميالتعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة داریة والتنظیمیةالمعوقات اإل-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

سى الكلیة والجامعة  یتم تحدیدة عن طریق مجل
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)غیر مناسبإلي حد ما  مناسب

√

√

√

√
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مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

.ألبحاثھموتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
لكلیة إجراءات تطبیق لوائح وقوانین ا-

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
والموقع االكادیميدورى وفورى من خالل االمیل 

للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني
ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمى 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

ات ومالحظات تم عمل التعدیالت على ضوء مقترح
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
نولوجیا المالبس اقتراح زیادة مقررات فى مجال تكمقررات جدیدة:-

والنسیج
عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة الخاصة التدریب والمھارات:-

بمجال المالبس والنسیج.
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمى مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

ھرة عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج بالقا
رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√

√

√
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراه اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

دراسي واحدفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

ساعات تطبیقى٦ساعات نظرى+٦المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر ٢

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ــــــي - ــــــامج (منســــــوبة إل اتجــــــاه االلتحــــــاق بالبرن

٣األعــــــداد الملتحقــــــة بالبرنــــــامج خــــــالل آخــــــر 
سنوات)

ال یوجد

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-

√
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨
س -١/١األكادیمیة المرجعیة:المعاییر -  ال المالب ى مج ي ف ث العلم إتقان أساسیات ومنھجیات البح

والنسیج. 
س -١/٢ ال المالب ى مج القیام بالعمل المستمر فى إضافة المعارف ف

والنسیج. 
س -١/٣ ال المالب ى مج ارف ف د للمع ي والناق نھج التحلیل ق الم تطبی

والنسیج والحاسب اآللي.  
ال دمج المع-١/٤ ة بمج ارف ذات العالق ع المع ة م ارف المتخصص

الحاسب اآللي.
ة -١/٥ ات الحدیث ة والنظری اكل الجاری ق بالمش وعي العمی ار ال إظھ

فى مجال المالبس والنسیج.
ول -١/٦ اد حل یج وإیج المالبس والنس ة ب كالت الخاص د المش تحدی

مبتكرة لھا. 
.إتقان تنفیذ المنتجات الخاصة بمالبس والنسیج-١/٧
ة -١/٨ دة لمزاول الیب جدی رق وأدوات وأس ویر ط و تط ھ نح التوج

مھارات تنفیذ المالبس والنسیج.
وات -١/٩ رض خط ى ع بة ف ة المناس ائل التكنولوجی تخدام الوس اس

تنفیذ منتجات المالبس والنسیج.
جیة -١/١٠ ات نس التواصل بفاعلیة وقیادة فریق عمل فى تنفیذ منتج

مختلفة. 
اذ الق-١/١١ ات اتخ راج منتج ة إلخ ات المتاح ل المعلوم ى ظ رار ف

نسجیة متمیزة.
ات -١/١٢ ذ منتج ا لتنفی اءة وتنمیتھ ة بكف وارد المتاح ف الم توظی

نسجیة متمیزة.
ة -١/١٣ ى البیئ اظ عل ع والحف ة المجتم ى تنمی دوره ف وعي ب ال

باستخدام الحاسب اآللي.
ا-١/١٤ ذ المنتج د تنفی ى قواع داقیة ف ة ومص رف بنزاھ ت التص

النسجیة.
ھ -١/١٥ ھ وخبرات ل علم تمرة ونق ة المس ة الذاتی زام بالتنمی االلت

لآلخرین فى الحاسب اآللي.
ال -١أالمعلومات والمفاھیم:- ى مج ارف ف ن المع دیث م یات والح ات واألساس یعدد النظری

.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات
ي-٢أ ث العلم ات البح ات وأخالقی یات ومنھجی دد أساس ھ یح وأدوات

.المختلفة وتطبیقھ فى مجال تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات
ادئ األخالقی-٣أ ذكر المب ذ ةی میم وتنفی ال تص ى مج ة ف والقانونی

المالبس والمنسوجات.
یذكر مبادئ وأساسیات الجودة فى استخدام الحاسب اآللي.-٤أ
ذ ال-٥أ میم وتنفی س یصف المعارف المتعلقة بآثار ممارستھ تص مالب

والمنسوجات على البیئة وطرق تنمیتھا.
یوضح أسس وقواعد تصمیم المالبس والمنسوجات.-٦أ
س -٧أ اج المالب ي إلنت ائي والزخرف میم البن ین التص ارن ب یق

والمنسوجات.
یعدد مصادر التصمیم المختلفة فى المالبس والمنسوجات.-٨أ
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ات -١بالمھارات الذھنیة: ـب تنبط المعلوم میم یس ال تص ى مج ي ف ب اآلل ن الحاس م
المالبس والمنسوجات.

یعطي حلوال مبتكرة الستخدام الحاسب اآللي فى مجال تصمیم -٢ب
المالبس والمنسوجات.

س -٣ب میم المالب ال تص ى مج ة ف ات بحثی ري دراس یج
والمنسوجات.

وجات -٤ب س والمنس میم المالب ال تص ى مج ة ف یصیغ أوراق علمی
.آلليباستخدام الحاسب ا

س -٥ب میم المالب ال تص ى مج ات ف اطر الممارس یم مخ تقی
.والمنسوجات

یطور األداء فى تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات. -٦ب
ى -٧ب وجات ف س والمنس ذ المالب میم وتنفی ى تص رارات ف اتخاذ الق

سیاقات مھنیة مختلفة.
میم -٨ب ى التص وین ف ردات التك یة ومف ر األساس تنبط العناص یس

تھا على التحویر والتشكیل للتصمیم.وقدر
یستنتج التباین بین أنواع األنسجة للتأثیر على التصمیم.-٩ب

.یصمم منتجات نسجیة مبتكرة باستخدام الحاسب اآللي-١جالمھارات المھنیة:-
.یقیم التقاریر الخاصة بتصمیم المالبس والمنسوجات-٢ج
ال-٣ج ى مج ة ف رق واألدوات القائم ور الط ذ یط میم وتنفی تص

المالبس والمنسوجات.
ال -٤ج ى  مج ة ف ة حدیث یلة تكنولوجی ي كوس ب اآلل تخدم الحاس یس

تصمیم المالبس والمنسوجات.
س -٥ج ن المالب ات م ذ المنتج یطور فى أداء وممارسة تصمیم وتنفی

.والمنسوجات
تتقن تنفیذ التصمیم من حیث العناصر األساسیة المكونة لھ.-٦ج
تصمیم بإتباع القواعد واألسس المكونة لھ.تنفذ ال-٧ج

ى -١دالمھارات العامة:- ي ف ب اآلل الیب الحاس زود بأس ال للت ل الفع أنواع التواص یلم ب
تصمیم المالبس والمنسوجات.

ویر -٢د ي لتط ب اآلل تخدام الحاس ات باس یستخدم تكنولوجیا المعلوم
طرق تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات.

س یسھم فى-٣د تعلیم اآلخرین وتقییم أدائھم فى تصمیم وتنفیذ المالب
والمنسوجات.

یتواصل فى التعلیم المستمر والتعلیم الذاتي للمنتجات المنفذة فى -٤د
المالبس والمنسوجات.

ارف -٥د ات والمع ى المعلوم ول عل ة للحص ادر المختلف م بالمص یل
لتصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات. 

ارات یتعامل بإی-٦د جابیة فى فریق العمل وقیادة الفرق الكتساب مھ
.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات

رق -٧د اب ط ة باكتس ة الخاص اءات العلمی دیر اللق ت وی یضبط الوق
.تصمیم وتنفیذ المالبس والمنسوجات

كل -٨د ى الش أثیر عل ى الت میم ف یؤمن بأھمیة استخدام مكونات التص
العام.

(ذوى القدرات طرق دعم الطالب -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-
سنوي         أكثر من سنة 

امج مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرن-
مع المستھدف من التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من 
التعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 

√

√

√
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ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذاالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
ب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)مناس

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
الداخلیة في مدي فاعلیة نظام المراجعة -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

جیین والتي جاءت كما یلى :المراجعین الخار
فى االھداف الخاصة االفعالتعدیل بعض 

√

√

√

√
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ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) -ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
وفق لوائح والقوانین الجامعیة.

راف األكادیمي على رسائل تفعیل القواعد المنظمة لألش-
الدكتوراة من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 
القید والتسجیل إلجراءاتاإللكترونيالتوعیة بالنظام -

بالدراسات العلیا .
الدراسات العلیا تحدیث توصیف برامج ومقررات-

ج وذلك من خالل وضع التقییم السنوى للبرام
والمقررات .

قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -
الطالب الوافدین . 

المالبس سویقاقتراح زیادة مقررات فى مجال تمقررات جدیدة:-
والنسیج

عمل دورات تدریبیة على المھارات التطبیقیة التدریب والمھارات:-
الخاصة بمجال المالبس والنسیج.

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث األعمال لتطویر البرنامج:مقترحات قطاع-
العلمي 

عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج 
بالقاھرة 

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول 
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

مالبس ونسیجالتخصص:-٢

دراسي واحدفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

–) عملي ٤)   نظري + (٢(المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

)أســتاذ مقــرر + أربــع أعضــاء مــن القســم خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
:إحصائیات-٧
٠عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%ــــــــــــــــ):معدل النجاح في البرنامج (٪-
اتجـــاه االلتحـــاق بالبرنـــامج (منســـوبة إلـــي األعـــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

جیــــــــــــــــــد ممتاز
جدا

مقبولجید

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالول

المعاییر األكادیمیة:-٨
ى -١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- ث العلم ات البح یات ومنھجی ق اساس ادة تطبی اج

واستخدام ادواتھ المختلفة فى مجال المالبس والنسیج 
نھج التحلیل-١/٢ ق الم ال تطبی ى مج تخدامھ ف ى واس

المالبس والنسیج .
یج  -١/٣ المالبس والنس ة ب ارف الخاص ق المع تطبی

ودمجھا مع المعارف ذات العالقة فى ممارستھ المھنیة   
ى -١/٤ اظھار وعیا بالمشاكل الجاریة والرؤى الحدیثة ف

مجال المالبس والنسیج 
ا -١/٥ رض لھ ى یتع ة  الت كالت المھنی د المش تحدی

المالبس والنسیج وایجاد حلول لھا متخصص
اج -١/٦ ة بانت ارات الخاص ن المھ ب م اق مناس اتقان نط

ة  ائل التكنولوجی تخدام الوس وجات ، واس س والمنس المالب
المناسبة بما یخدم ممارستھ المھنیة .

یج -١/٧ س والنس ال المالب ى مج ة ف ل بفاعلی التواص
والقدرة على قیادة فرق العمل 

اذ الق-١/٨ اج اتخ ة بانت ة متعلق یاقات مھنی ى س رار ف
وتصنیع المالبس والمنسوجات .

ى -١/٩ ق اعل ا یحق ة بم ام المتاح وارد  الخ ف الم توظی
استفادة النتاج بعض القطعة الملبسیة والنسجیة.

اظ -١/١٠ ع والحف ة المجتم ى تنمی اظھار الوعى بدوره ف
على البیئة فى ضوء انتاج المالبس صحیاً وبیئیاً.

ة -١/١١ زام بالنزاھ س االلت ا یعك رف بم التص
س  ص المالب ة متخص د مھن زام بقواع داقیة وااللت والمص

والنسیج .
تعلم -١/١٢ ى ال ھ عل ا وقدرت ا ومھنی ھ اكادیمی ة ذات تنمی

المستمر النتاج المالبس والنسیج .
ة -١/١٣ ارف الخاص ق المع راث تطبی ارف الت بزخ

ا .فى انتاج المالبس بما یتناسب بیئیالشعبي
ة -١/١٤ س ذكی اج مالب ات النت ض الخام ف بع توظی

بزخارف مختلفة.
دم -١/١٥ ا یخ اجادة تطبیق التراث الشعبي  وزخارف بم

صناعة المالبس .
دد -١أالمعلومات والمفاھیم:- ادئ یح اھیم والمب یة المف ة الماالساس ال تعلق بمج

.انتاج المالبس الصحیة ومالبس التراث الشعبى 
يللبحث العلمي المعرفیة والمھاریة سسیحدد األ-٢أ ف

.المالبس والنسیج مجال 
داخل-٣أ ر م میفس ودةونظ ادالج انع واالعتم لمص

المالبس والنسیج .
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دد-٤أ راث یح ال الت ي مج ارف ف والمع
ق  ى یتف نھج علم س بم اج المالب عبى وانت الش

.باخالقیات البحث العلمى 
ة ی-٥أ ورات الحدیث رف التط س ع اج المالب ى انت ف

.الصحیة ومالبس التراث الشعبى 
ف -٦أ وجات یص س والمنس ة المالب الیب زخرف اس

بطریقة صحیحة.
حی-٧أ ــــى مالبــــس وض التطــــورات المهنیــــة للحفــــاظ عل

التراث الشعبي.
.شروط االنتاج الجید للمالبس صحیا وبیئیاً یحدد -٨أ
ة -٩أ ة للمارس ة والقانونی ادئ االخالقی ح المب یوض

لمھنیة لمجال المالبس والنسیج . ا
یعدد زخارف التراث الشعبى  .-١٠أ

حیا -١بالمھارات الذھنیة: ـب س ص اج المالب ات النت یم المعلوم ل وتقی تحلی
ر  س الغی كلة المالب ل مش ا لح اس علیھ ا والقی وبیئی

صحیة .
دم -٢ب ع ع س م اج المالب ة بانت كالت المتعلق ل المش ح

.توافر بعض المعطیات 
اج -٣ب حیحة النت اییر الص س والمع ق األس یطب

المالبس صحیاً وبیئیاً .
س ی-٤ب اج المالب ة النت ارف المختلف ین المع ربط ب

الصحیة ومالبس التراث الشعبى .
ة -٥ب كلة خاص ول مش اجراء دراسة علمیة منھجیة ح

بالمالبس والنسیج 
ة -٦ب ةیقدم رؤی اثتحلیلی ذاتاتعووالموضلألبح

بالتراث الشعبى وانتاج المالبس .العالقة
اج -٧ب ى انت ة ف ات الخاطئ اطر للممارس یم المخ یق

المالبس .
ارف -٨ب ف زخ روع بتوظی راج مش ط الخ یخط

.التراث الشعبى فى مالبس حدیثة
تنمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر فـــــى الحصـــــول مالبـــــس -٩ب

.صحیة باستخدام االقمشة الغیر منسوجة 

ـــــــة یســـــــتنتج دالالت الرمـــــــوز-١٠ب المســـــــتخدمة لزخرف
.مالبس التراث الشعبي

حیة یخطط ل-١جالمھارات المھنیة:- اییر الص خط انتاج ملبسى یتفق مع المع
.والبیئیة 

مم -٢ج ارف یص تخدام زخ یة باس ع الملبس ض القط بع
.التراث الشعبى 

قی-٣ج اطب ةتراالمھ يالمھنی الف س مج اج المالب انت
صحیا وبیئیا  .
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تخدم مھ-٤ج ي یس ذاتي ف تعلم ال ى ارات ال ول عل الحص
.زخارف جدیدة من التراث الشعبى  

ا -٥ج ویر تكنولوجی تخدام لتط یطبق تقنیات اإلنتاج واالس
صناعة المالبس والنسیج .

ارف -٦ج ف زخ ة توظی ول كیفی ي ح ر بحث ب تقری یكت
التراث الشعبى فى انتاج قطع ملبسیة .

ى ٧ج س ـ یقترح حلول للتغلب عل انع المالب ات مص معوق
والنسیج.

اج ٨ج ة بانت ررات الخاص ویر المق ة لتط ع خط یض ـ
المالبس والتراث الشعبى .

س بمھارات التعلم الذاتيیلم-١دالمھارات العامة:- اج المالب فى مجال انت
.

ارات -٢د م بمھ اونيیل تعلم التع ع ال ض القط اج بع النت
ى .الملبسیة باستخدام زخارف التراث الشعب

یلم بمھارات ادارة الوقت بكفاءة. -٣د
ى -٤د ول عل ة للحص ات المختلف ادر المعلوم م بمص یل

.المعارف المتعلقة بانتاج المالبس والمنسوجات 
المالبس -٥د ة ب ات المتعلق ا المعلوم تخدم تكنولوجی یس

.والنسیج 
یة -٦د ة الشخص ھ التعلیمی دد احتیاجات ھ ویح یم ذات یق

بس والنسیج  .بمجال انتاج المال
س -٧د یم المالب ة تعل غوط مھن ع ض ة م ل بإیجابی یتعام

والنسیج .
ى -٨د رف عل س للتع انع المالب ع مص ل م یتواص

مواصفات الملبس الجید صحیا وبیئیا .
اج -٩د ط انت ح خ ق لوض من فری اءة ض ل بكف یعم

لمصنع مالبس .
ارك-١٠د اج یش ة بانت ات الخاص ع المقترح ى وض ف

سیة تتفق صحیاً وبیئیاً.بعض القطع الملب
طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -

المحدودة والمتمیزین):
ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة

مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج مع -
المستھدف من التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم االكادیميالھیكل  یتالءم
مع عدد االكادیمينظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل 

سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ریة أو تنظیمیة ال توجد معوقات اداالمعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√
√

√
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تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
تحریرياختبار 

الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
جع الخارجي: مالحظات المرا-

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة التدریس -

وتوزیع األعباء علیھم طبقا الحتیاجات 
البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
مما العلميلتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث 

فيیسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات 
التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

یوجد متطلباتالمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

للكلیة اإللكتروني
وائح وقوانین الكلیة إجراءات تطبیق ل-

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
والموقع االكادیميمن خالل االمیل وفوريدوري

للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء اإللكتروني
ب والموظفینوالطالالمعاونةھیئة التدریس والھیئة 

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في تطویر -
البرنامج:

التعلیميفعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما یخص -
مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

على ضوء مقترحات ومالحظات تم عمل التعدیالت
جاءت كما یلى :والتيالمراجعین الخارجیین 

فى االھداف الخاصة ومخرجات االفعالتعدیل بعض 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

(القید ، التسجیل) وفق توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا
لوائح والقوانین الجامعیة.

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف ماجستیر ال

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

.الماجستیراالكادیمى على رسائل 
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
ث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من تحدی-

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
اقتراح زیادة مقررات فى مجال تكنولوجیا المالبس مقررات جدیدة:-

والنسیج
رات تدریبیة على المھارات التطبیقیة الخاصة عمل دوالتدریب والمھارات:-

بمجال المالبس والنسیج.
العلميتم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

عمل زیارات میدانیة لمصانع المالبس والنسیج بالقاھرة 
العلميیس مجلس القسم رئ–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨القادم الدراسيالعام توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالبالطعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢



٦٠

٠
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سكنر) ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها ،ریات التعلم المعرفیة (الجشطالتنظ٤
التعلیمي.في المجال

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥
المجال التعلیمي.

نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦
.التعلیمي

٧
برونر) وتطبیقاتها في ،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه

المجال التعلیمي.

.انتقال أثر التعلم٨

.وضوعاتما یستجد من م٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمعلیمالتاسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
شو .بالداتا المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٠,٦لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعاملمقررلالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذ اثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ة ال ام بدای ع
الدراسى

استاذ المقرر







المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام نھای ة الع
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث العلمى فى مجاالت التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
صاولي دبلوم خاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:حصائیاتاإل- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

العلمـــي، مفهــوم البحــث :/ التربـــويطبیعــه البحــث العلمــي
أهدافه، وظائفه، خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢



٦٠

٠

٠٤٢



المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٣

، خصائصه، أنماطه، تقویمه)المنهج التحلیلي (مفهومه٤

٥
المـــنهج شـــبه التجریبــــي (مفهومـــه، خصائصـــه، خطواتــــه، 

متغیراته، نماذج تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقررمحتوىببالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةنشطةأحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنبالطالرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلىظر . الن٤

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مقترحـاتمـننفیـذهتیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتمناقشة وضوابطاخالقی
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقررتدریساثناء ال

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

علىالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــملتـــــــىاالموضـــــــوعات-

تدریسها
تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ١

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢



٦٠

٠

٤٢٠



التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها ٧

دب العربي الدراسة العلمیة لأل٨

فن الخطابة ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفويينظر الطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال















المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩١,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

قترحـاتممـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
لدراسىا

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس









تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءصحیحتخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىقررالمعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١التخصص (فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

تصمیم ازیاء متقدم
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٣( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:صائیاتاإلح- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.مقدمة عامة االزیاء١

تاریخ تطور االزیاء عبر العصور .٢



٦٠

٠

14١



مالبس النساء والرجال عبر العصور .٣

تطور مكمالت المالبس عبر العصور .٤

.مصمم االزیاء والموضة٥

.الشروط الواجب توافرها مصمم االزیاء٦

اسس تصمیم االزیاء .٧

الموضة وطرق الحصول علیها .انواع ٨

دراسة لبعض مصممى االزیاء ٩

منسق الموضة ودوره .١٠

مصادر تصمیم االزیاء .١١

العوامل المؤثرة على تصمیم االزیاء وصناعة الموضة .١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمیقةطر -

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنبالطالرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلىر . النظ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنفیــــذهتنیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرردریساثناء الت

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر







المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقى فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم- ١

( النسیج الیافه وتراكیبه )
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
ولي دبلوم خاصاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةاتمعلوم–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مقدمة عامة عن االنوال مختلفة .١

طریقة تنفیذ النول الخشبى البسیط  .٢
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٣
انواع الخامات التى یمكن استخدامها لتنفیذ تراكیب 

نسجیة  

انواع التراكیب النسجیة .٤

.التركیب النسجى السادة بانواعه ٥

.مبرد بانواعه التركیب النسجى ال٦

التركیب النسجى االطلس بانواعه .٧

التركیب النسجى باستخدام شرائط الستان  .٨

التركیب النسجى باستخدام خیوط الصوف .٩

التركیب النسجى باستخدام شرائط الجلد . ١٠

التركیب النسجى باستخدام شرائط من التریكو االلى  .١١

شرائط الجلد والتریكو  .التركیب النسجى بتعاشق ١٢

١٣
التركیب النسجى باستخدام الفصوص باشكالها واحجامها 

المختلفة   .

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ناالمتحــــــاتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات
معامل التفصیل .

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٥,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةمانضوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقلعامافيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

ةالمحاضر عنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس









منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقررتدریساثناء ال

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

یرةاالخالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصـــــص تطبیقـــــات مـــــادة مقـــــرر فـــــى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)تكنولوجیا صناعة المالبس الجاهزة(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.قواعد وأساسیات صناعة المالبس الجاهزة١

اقتراح عدة مشروعات فى صناعة المالبس الجاهزة.٢
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اختیار مشروع فى المالبس الجاهزة.٣

.أنواع الخامات المستخدمة لتنفیذ المالبس الجاهزة٤

.المالبس الجاهزةاألدوات المستخدمة لتنفیذ٥

.وضع خطوات التنفیذ لعمل المالبس الجاهزة٦

اقتراح بعض التصمیمات الخاصة بمشروع المالبس الجاهزة.٧

اختیار التصمیم الخاص بمشروع المالبس الجاهزة.٨

تنفیذ المشروع تبعا للخطوات المحددة.٩

.عمل بروفة للمشروع لتحدید أوجه القصور والنجاح١٠

.إجراء التعدیالت الخاصة بالمشروع١١

إنهاء وتشطیب المشروع.١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%86.7لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاقررالمتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبىعلالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
ب داخل القسمباعمال االنتدافىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطالقیاتاخمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعلمقرراتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

قرراستاذ الم

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)  2مقرر فى التخصص(الكودىورمزةالمقرراسم-١

)زخرفة المالبس والمنسوجات(
مالبس ونسیجالتخصص-٢
بلوم خاصاولي دالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
مـن القســم (خماسـي ) مقــرر + اربـع اعضــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧
خصصةمتمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
٦االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات- ت

تدریسها
.أنواع المدارس الفنیة الحدیثة١

نخبة من الفنانین الكبار للمدارس الفنیة الحدیثة.٢

خصائص المدارس الفنیة واألفكار التي قامت علیها.٣



٦٠

٠

60٠



.اآلثار التي تركتها المدارس الفنیة من حیث الزخارف٤

.ة المالبس والمنسوجاتالطرق المختلفة المستخدمة لزخرف٥

.الطباعة واستخدامها فى زخرفة المالبس٦

الزخرفة البنائیة ألقمشة المالبس والمنسوجات.٧

التطریز واستخدامه فى زخرفة المالبس والمنسوجات.٨

الطرق المختلفة للتطریز لزخرفة المالبس والمنسوجات.٩

جات.الخامات المستخدمة لتطریز المالبس والمنسو ١٠

١١
حریمي -الفروق المستخدمة فى زخرفة المالبس المختلفة ( أطفال 

رجالي ..................).

١٢
تنجید –الفروق المستخدمة فى زخرفة المنسوجات المختلفة ( سجاد 

-.(................

المحتوىمنتدریسهتملما%-
المقرراألساسي

١٠٠%

دریسبالتــالقــائمینالتــزاممــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــــــــدى- ــــــــــةم االمتحــــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
بالداتا شو .المجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات























ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

%93.3لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١قررالمتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفيء الطالب اخذ ارا.٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظاملتدریساوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولرالتطویتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
دریس ةوطریقالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم- ١

(تصمیم وفنون الكروشیه والتریكو )
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
بلوم خاصاولي دالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
خصصةمتمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مقدمة عن االشغال الیدویة.١

تاریخ التریكو والكروشیھ   .٢



٦٠

٠

٣٣٠



انواع الخیوط المستخدمة فى شغل التریكو والكروشیھ.٣

انواع االبر المستخدمة فى شغل التریكو .٤

.الغرز األساسیة للتریكو الیدوى  ٥

.یكو الیدوى ارشادات تراعى عند شغل التر٦

االدوات المستخدمة فى شغل الكروشیھ .٧

االدوات المساعدة فى شغل التریكو والكروشیھ.٨

.الغرز األساسیة للكروشیھ  ٩

انواع الكروشیھ  . ١٠

.طرق تنفیذ بعض انواع الكروشیھ  ١١

العنایة بمنتجات الكروشیھ والتریكو  ١٢

المحتوىمنتدریسهتملما%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتــدریسالقــائمینالتــزاممــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــــــــدى- ــــــــــةم االمتحــــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
بالداتا شو .المجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

%٩٠,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبشجیعت.٣

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال

ام مراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

البتشجیعرالمقرتقویمتطویر ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدةالى

ام  ة الع نھای
الدراسى

قرراستاذ الم





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصيفطرق تدریسالكودىورمزةالمقرراسم- ١
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینطالبالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمىالتـــــــالموضـــــــوعات-

تدریسها
المقررأهمیةلعرض محتوى و التمهید -١

ةمفهوم طرق  التدریس ومبررات استخدام طرق التدریس الحدیث٢



٤٠

٠

٠٤٠



٣
ألسس استراتیجیات، طرق و اسالیب التدریس التدریس الحدیثة، ا

التربویة  لتنویع طرق التدریس. 

٤
ال جاستخدام الحاسب األلي في التدریس وتوظیف األنترنت في م

تدریس األقتصاد المنزلي

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةتالقاعا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٢,٤لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣





















نالمراجعیمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
ىالعملالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررء التدریساثنا

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةودةالج

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
أصول التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةتالساعا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررلملتحقیناالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

دریسهات
التربیة والمجتمع.١

التربیة والثقافة.٢



٣٠

٠

٢١٠



التربیة والتغیر االجتماعي.٣

التنشئة االجتماعیة والتربیة.٤

التربیة والضبط االجتماعي.٥

ما یستجد من موضوعات٦

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٨,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣





















المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
لنهائیة للمقررالنتیجة اإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام راعة الفروق الفردیةم ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

قرراستاذ الماثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینالبالطعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مفهوم تكنولوجیا التربیة.–ماهیة تكنولوجیا التربیة 

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.



٤٠

٠

٠٣١



الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

ة.دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربی

تطور مجال التكنولوجیا التربویة.

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررضوعاتلمو 

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليةفصلیأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــــنتنفیــــــذهیــــــتملــــــممــــــا-٩
هـــــــــــيمـــــــــــا( مقترحـــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
ال االنتداب داخل القسمباعمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتناقشةم وضوابطاخالقی
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

تاذ المقرراسنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:ائیاتاإلحص- ١
٤بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه 
النفسي والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢



٤٠

٠

٠٢٢



٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.  

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبمتقویطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٣,٣٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
للمقررالنتیجة النهائیة إلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام وق الفردیةمراعة الفر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةیمتقد
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءتبیاناستوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینبالطالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
متـــــــالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢



٤٠

٤

٠٠٠



أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
ـــــى -مفهـــــوم إدارة مصـــــادر المعلومـــــات  طـــــرق الحصـــــول عل

مصادر المعلومات

٥
صـة فـي العلـوم المتخصو مصادر المعلومات المرجعیـة العامـة 

المصــادر الســمعیة والبصــریة و والتقنیــة االجتماعیــة واإلنســانیة
والوسائط المتعددة

٦
ــــــــة كمصــــــــدر للمعلومــــــــات  ــــــــة  اإللكترونی االنترنــــــــت -المكتب

ومحركات البحث كمصدر للمعلومات

٧
طـــــــرق تنمیـــــــة مصـــــــادر -طـــــــرق إدارة مصـــــــادر المعلومـــــــات

المعلومات

اون والتكتالت المعلوماتیةالتع-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــــائمینالتــــــــــزاممــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــــــةمــــــــدى- االمتحــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
بالداتا شو .المجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٩٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
ىاالولالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتكرةالمبالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعاناتواالمتحالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىھوتسلیمالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
االحصاء التربوىالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینبالطالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
متـــــــالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢



٤٠

٠

٠١٣



.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيو أنواع المتغیرات والمقاییس٥

عها.أنواو العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.ا یستجد من موضوعاتم٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .هزةالمجالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,١لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥























المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( جیینالخار 
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتمناقشة وضوابطاخالقی
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرریساثناء التدر

ىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

علىالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى
كلیةبال

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)اشغال وزخارف تزیین المنزل(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
لوم خاصدبثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
صصةمتخمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.قواعد وأساسیات عمل زخارف تزیین المنزل١

طرق اختیار مشروعات لزخرفة وتزیین المنزل.٢



٤٠

٠

٤0٠



أنواع الخامات المستخدمة لزخرفة وتزیین المنزل.٣

.األدوات المستخدمة لزخرفة وتزیین المنزل٤

.ین المنزلتحدید موضوع المشروع المستخدم لزخرفة وتزی٥

.تحدید إستراتیجیة العمل فى المشروع المختار٦

تجمیع عدد من األفكار الخاصة بالمشروع لالنتقاء من بینها.٧

تجهیز األدوات والخامات المطلوبة لعمل المشروع.٨

.تنفیذ المشروع طبقا للجدول الزمني٩

عرض مبدئي للمشروع المنفذ.١٠

لوبة للمشروع.إجراء التعدیالت المط١١

.ضبط وٕانهاء المشروع وتقدیمه١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
تاحـــــــــــــةالماإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٠لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىلمحاضرةافىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







رروصیفتتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقرریرتقرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
) ١مقرر فى التخصص(الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)فنون صناعة واختیار مكمالت المالبس(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةوىالمست/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
بولمق

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.تاریخ المكمالت فى العصور المصریة القدیمة١

أهمیة المكمالت بالنسبة للفرد.٢



٤٠

٠

٤0٠



استخدام مكمالت المالبس فى الخداع البصریة للجسم.٣

.األنواع المختلفة لمكمالت  المالبس٤

.مكمالت المالبس المنفصلة٥

.بس المتصلةمكمالت المال٦

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من الجلود.٧

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من المعادن.٨

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من األقمشة.٩

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من السوست.١٠

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من الخرز.١١

مختلفة لعمل مكمالت متنوعة.التولیف بین الخامات ال١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةاتالقاع

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٧٩,١لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینحظاتمال- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتناقشةم.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىمتحاناتالالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتمناقشة وضوابطاخالقی
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

علىالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
ال ىبالط رةف المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر







المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)2مقرر فى التخصص (الكودىورمزةالمقرراسم- ١

باللغة االنجلیزیة االقتصادیات الدولیة
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةمستوىال/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
االنفاق الحكومى١

رأس المال٢



٤٠

٠

٢2٠



العمل٣

اقتصادیات الدخل٤

الدائرة التدفقیة٥

البطالة ومستوى االقتصاد٦

التوازن العام٧

الدخل القومى٨

دائرة األعمال٩

االنتاج والطلب الكلى١٠

المیزانیة النقدیة١١

االنفاق والطلب١٢

النقود والبنوك١٣

البطالة١٤

االستثمار االقتصادى١٥

النقود١٦

البطالة الكاملة واالنتاج١٧

مستوى االسعار١٨

النقود واالنفاق واالدخار١٩

ما یستجد من موضوعات٢٠

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%



القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىلتدریسبا

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةوسائلال

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%87.5لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣





















مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراء التدریساثن

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
دراسىال

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارى فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١

ــادئ ــة مالبــس المســاء تصــمیم و (مب زخرف
والسهرة )

مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیهالمستوى/ رقةالف- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١ریسبالتدالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٤بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مالبس السهرة  عبر العصور المختلفة .١



٤٠

٠

٤٠٠



األقمشة المستخدمة فى مالبس السهرة .٢

األقمشة المطرزة .٣

٤
النصائح الهامة التي یجب تطبیقها عند إختیار وشراء 

اقمشة مالبس السهرة .

صر.تاریخ زخرفة المالبس في م٥

التصمیمات المختلفة لمالبس السهرة .٦

اسالیب زخرفة مالبس السهرة .٧

مكمالت المالبس المستخدمة مع مالبس السهرة .٨

العنایة بمالبس المساء والسهرة   .٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةینةالمعالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات























ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىلمقرراعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

نمــــتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

ستاذ المقررااثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

لمقرراستاذ ا



رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم- ١

(تصمیم وفنون الكروشیه والتریكو )
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
بلوم خاصاولي دالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
خصصةمتمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مقدمة عن االشغال الیدویة.١

تاریخ التریكو والكروشیھ   .٢



٢٠

٠

١١٠



انواع الخیوط المستخدمة فى شغل التریكو والكروشیھ.٣

انواع االبر المستخدمة فى شغل التریكو .٤

.الغرز األساسیة للتریكو الیدوى  ٥

.یكو الیدوى ارشادات تراعى عند شغل التر٦

االدوات المستخدمة فى شغل الكروشیھ .٧

االدوات المساعدة فى شغل التریكو والكروشیھ.٨

.الغرز األساسیة للكروشیھ  ٩

انواع الكروشیھ  . ١٠

.طرق تنفیذ بعض انواع الكروشیھ  ١١

العنایة بمنتجات الكروشیھ والتریكو  ١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٧٩,١لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتلمقرراتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

قرراستاذ الم

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

المقرراستاذ



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــملتـــــــىاالموضـــــــوعات-

تدریسها
تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ١

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢



٢٠

٠

١١٠



التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها ٧

دب العربي الدراسة العلمیة لأل٨

فن الخطابة ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفويينظر الطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال















المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٧٥,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

قترحـاتممـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
لدراسىا

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس









تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءصحیحتخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىقررالمعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقى فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم- ١

( النسیج الیافه وتراكیبه )
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
ولي دبلوم خاصاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةاتمعلوم–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مقدمة عامة عن االنوال مختلفة .١

طریقة تنفیذ النول الخشبى البسیط  .٢



٢٠

٠
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٣
انواع الخامات التى یمكن استخدامها لتنفیذ تراكیب 

نسجیة  

انواع التراكیب النسجیة .٤

.التركیب النسجى السادة بانواعه ٥

.مبرد بانواعه التركیب النسجى ال٦

التركیب النسجى االطلس بانواعه .٧

التركیب النسجى باستخدام شرائط الستان  .٨

التركیب النسجى باستخدام خیوط الصوف .٩

التركیب النسجى باستخدام شرائط الجلد . ١٠

التركیب النسجى باستخدام شرائط من التریكو االلى  .١١

شرائط الجلد والتریكو  .التركیب النسجى بتعاشق ١٢

١٣
التركیب النسجى باستخدام الفصوص باشكالها واحجامها 

المختلفة   .

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ناالمتحــــــاتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣
:التدریس

بالداتا شو .المجهزةالقاعات
معامل التفصیل .

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٠لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةنضماوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقامالعفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس









یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقررتدریساثناء ال

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

یرةاالخالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تصمیم ازیاء متقدمالكودىورمزةالمقرراسم- ١
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٣( المعتمدةعاتالسا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.مقدمة عامة االزیاء١

تاریخ تطور االزیاء عبر العصور .٢



٢٠

٠
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مالبس النساء والرجال عبر العصور .٣

تطور مكمالت المالبس عبر العصور .٤

.مصمم االزیاء والموضة٥

.الشروط الواجب توافرها مصمم االزیاء٦

اسس تصمیم االزیاء .٧

علیها .انواع الموضة وطرق الحصول ٨

دراسة لبعض مصممى االزیاء ٩

منسق الموضة ودوره .١٠

مصادر تصمیم االزیاء .١١

العوامل المؤثرة على تصمیم االزیاء وصناعة الموضة .١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رءمل.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منجعةراتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر







المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصـــــص تطبیقـــــات مـــــادة مقـــــرر فـــــى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)تكنولوجیا صناعة المالبس الجاهزة(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.قواعد وأساسیات صناعة المالبس الجاهزة١

اقتراح عدة مشروعات فى صناعة المالبس الجاهزة.٢
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اختیار مشروع فى المالبس الجاهزة.٣

.أنواع الخامات المستخدمة لتنفیذ المالبس الجاهزة٤

.المالبس الجاهزةاألدوات المستخدمة لتنفیذ٥

.وضع خطوات التنفیذ لعمل المالبس الجاهزة٦

اقتراح بعض التصمیمات الخاصة بمشروع المالبس الجاهزة.٧

اختیار التصمیم الخاص بمشروع المالبس الجاهزة.٨

تنفیذ المشروع تبعا للخطوات المحددة.٩

.عمل بروفة للمشروع لتحدید أوجه القصور والنجاح١٠

.إجراء التعدیالت الخاصة بالمشروع١١

إنهاء وتشطیب المشروع.١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٦,٤لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاقررالمتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبىعلالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
ب داخل القسمباعمال االنتدافىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطالقیاتاخمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعلمقرراتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

قرراستاذ الم

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
) 2مقرر فى التخصص(الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)المالبس والمنسوجاتزخرفة(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
بلوم خاصاولي دالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
خصصةمتمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.أنواع المدارس الفنیة الحدیثة١

نخبة من الفنانین الكبار للمدارس الفنیة الحدیثة.٢
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خصائص المدارس الفنیة واألفكار التي قامت علیها.٣

.اآلثار التي تركتها المدارس الفنیة من حیث الزخارف٤

.ة المالبس والمنسوجاتالطرق المختلفة المستخدمة لزخرف٥

.الطباعة واستخدامها فى زخرفة المالبس٦

الزخرفة البنائیة ألقمشة المالبس والمنسوجات.٧

التطریز واستخدامه فى زخرفة المالبس والمنسوجات.٨

الطرق المختلفة للتطریز لزخرفة المالبس والمنسوجات.٩

.جاتالخامات المستخدمة لتطریز المالبس والمنسو ١٠

١١
-الفروق المستخدمة فى زخرفة المالبس المختلفة ( أطفال 

حریمي رجالي ..................).

١٢
–الفروق المستخدمة فى زخرفة المنسوجات المختلفة ( سجاد 

................).-تنجید 

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىدریسبالت

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
بالداتا شو .المجهزةالقاعاتالمتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

















معامل التفصیل .:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٧,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
نتظامباالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنولالمسئالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس









یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامیسالتدر

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٢بالمقررالملتحقینالبالطعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢



٢٠

٠

20٠



سكنر) ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها ،ریات التعلم المعرفیة (الجشطالتنظ٤
التعلیمي.في المجال

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥
المجال التعلیمي.

نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦
.التعلیمي

٧
برونر) وتطبیقاتها في ،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه

المجال التعلیمي.

.انتقال أثر التعلم٨

.وضوعاتما یستجد من م٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمعلیمالتاسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
شو .بالداتا المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,١لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعاملمقررلالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذ اثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ة ال ام بدای ع
الدراسى

استاذ المقرر







المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام نھای ة الع
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث العلمى فى مجاالت التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
صاولي دبلوم خاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:حصائیاتاإل- ١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

العلمـــي، مفهــوم البحــث :/ التربـــويطبیعــه البحــث العلمــي
أهدافه، وظائفه، خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢
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المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٣

، خصائصه، أنماطه، تقویمه)المنهج التحلیلي (مفهومه٤

٥
المـــنهج شـــبه التجریبــــي (مفهومـــه، خصائصـــه، خطواتــــه، 

متغیراته، نماذج تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقررمحتوىببالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةنشطةأحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنبالطالرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلىظر . الن٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــننفیــــذهتیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقررتدریساثناء ال

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)اشغال وزخارف تزیین المنزل(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
لوم خاصدبثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري) ٠( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
صصةمتخمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.قواعد وأساسیات عمل زخارف تزیین المنزل١

طرق اختیار مشروعات لزخرفة وتزیین المنزل.٢



٦٠
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أنواع الخامات المستخدمة لزخرفة وتزیین المنزل.٣

.األدوات المستخدمة لزخرفة وتزیین المنزل٤

.ین المنزلتحدید موضوع المشروع المستخدم لزخرفة وتزی٥

.تحدید إستراتیجیة العمل فى المشروع المختار٦

تجمیع عدد من األفكار الخاصة بالمشروع لالنتقاء من بینها.٧

تجهیز األدوات والخامات المطلوبة لعمل المشروع.٨

.تنفیذ المشروع طبقا للجدول الزمني٩

عرض مبدئي للمشروع المنفذ.١٠

لوبة للمشروع.إجراء التعدیالت المط١١

.ضبط وٕانهاء المشروع وتقدیمه١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
تاحـــــــــــــةالماإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٠,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةىفشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
مباعمال االنتداب داخل القسفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

بطوضوااخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررقریرتملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
أصول التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةتالساعا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررلملتحقیناالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

دریسهات
التربیة والمجتمع.١

التربیة والثقافة.٢



٦٠

٠

٤٢٠



التربیة والتغیر االجتماعي.٣

التنشئة االجتماعیة والتربیة.٤

التربیة والضبط االجتماعي.٥

ما یستجد من موضوعات٦

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٨,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣





















المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
لنهائیة للمقررالنتیجة اإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام راعة الفروق الفردیةم ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

قرراستاذ الماثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
االحصاء التربوىالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینبالطالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
متـــــــالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢



٦٠

١

١٣١



.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيو أنواع المتغیرات والمقاییس٥

عها.أنواو العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.ا یستجد من موضوعاتم٨

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .هزةالمجالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٥,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥























المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( جیینالخار 
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرردریساثناء الت

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

ىاألولالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

الكلیةبالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:ائیاتاإلحص- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
١

ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه 
النفسي والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢



٦٠

٠

2٤٠



٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.  

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبمتقویطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٠,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
لمقررالنتیجة النهائیة لإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام ق الفردیةمراعة الفرو ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةمتقدی
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءبیاناستتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالبالطعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مفهوم تكنولوجیا التربیة.–ماهیة تكنولوجیا التربیة 

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.



٦٠

١

٠٢٣



الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

ة.دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربی

تطور مجال التكنولوجیا التربویة.

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررضوعاتلمو 

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليةفصلیأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٩,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥





















المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
ال االنتداب داخل القسمباعمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتناقشةم
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

ستاذ المقررا



المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارى فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١

ــادئ ــة مالبــس المســاء تصــمیم و (مب زخرف
والسهرة )

مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیهالمستوى/ رقةالف- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١ریسبالتدالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
مالبس السهرة  عبر العصور المختلفة .١



٦٠

٠

٥١٠



األقمشة المستخدمة فى مالبس السهرة .٢

األقمشة المطرزة .٣

٤
النصائح الهامة التي یجب تطبیقها عند إختیار وشراء 

اقمشة مالبس السهرة .

صر.تاریخ زخرفة المالبس في م٥

التصمیمات المختلفة لمالبس السهرة .٦

اسالیب زخرفة مالبس السهرة .٧

مكمالت المالبس المستخدمة مع مالبس السهرة .٨

العنایة بمالبس المساء والسهرة   .٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةینةالمعالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات























ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%83.33لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىمحتتط
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقررساثناء التدری

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

تاذ المقرراس

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصيفطرق تدریسالكودىورمزةالمقرراسم- ١
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینطالبالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمىالتـــــــالموضـــــــوعات-

تدریسها
المقررأهمیةلعرض محتوى و التمهید -١

ةمفهوم طرق  التدریس ومبررات استخدام طرق التدریس الحدیث٢



٦٠

٠

٢٤٠



٣
ألسس استراتیجیات، طرق و اسالیب التدریس التدریس الحدیثة، ا

التربویة  لتنویع طرق التدریس. 

٤
ال جاستخدام الحاسب األلي في التدریس وتوظیف األنترنت في م

تدریس األقتصاد المنزلي

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةتالقاعا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٢,٤لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣





















نالمراجعیمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
ىالعملالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررناء التدریساث

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىةالمحاضر

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةلجودةا

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
) ١مقرر فى التخصص(الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)فنون صناعة واختیار مكمالت المالبس(
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةوىالمست/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
بولمق

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
.تاریخ المكمالت فى العصور المصریة القدیمة١

أهمیة المكمالت بالنسبة للفرد.٢



٦٠

٠

٦0٠



استخدام مكمالت المالبس فى الخداع البصریة للجسم.٣

.األنواع المختلفة لمكمالت  المالبس٤

.مكمالت المالبس المنفصلة٥

.بس المتصلةمكمالت المال٦

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من الجلود.٧

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من المعادن.٨

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من األقمشة.٩

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من السوست.١٠

أنواع مكمالت المالبس المصنعة من الخرز.١١

مختلفة لعمل مكمالت متنوعة.التولیف بین الخامات ال١٢

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةاتالقاع

معامل التفصیل .
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٣,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینحظاتمال- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتناقشةم.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىمتحاناتالالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
االدراسة معتواالمتحان
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى ىالبالطعل ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةلىاوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٠+ (نظري) ٢( المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینبالطالعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
متـــــــالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢



٦٠

٠

٣٣٠



أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
ـــــى -مفهـــــوم إدارة مصـــــادر المعلومـــــات  طـــــرق الحصـــــول عل

مصادر المعلومات

٥
صـة فـي العلـوم المتخصو مصادر المعلومات المرجعیـة العامـة 

المصــادر الســمعیة والبصــریة و والتقنیــة االجتماعیــة واإلنســانیة
والوسائط المتعددة

٦
ــــــــة كمصــــــــدر للمعلومــــــــات  ــــــــة  اإللكترونی االنترنــــــــت -المكتب

ومحركات البحث كمصدر للمعلومات

٧
طـــــــرق تنمیـــــــة مصـــــــادر -طـــــــرق إدارة مصـــــــادر المعلومـــــــات

المعلومات

اون والتكتالت المعلوماتیةالتع-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٤,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
ولىاالالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

لىاالو المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتمبكرةالالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتواالالدراسة عمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس







ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىسلیمھوت

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
االقتصاد المنزلى: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)2مقرر فى التخصص (الكودىورمزةالمقرراسم- ١

باللغة االنجلیزیة االقتصادیات الدولیة
مالبس ونسیجالتخصص- ٢
دبلوم خاصثانیةمستوىال/ الفرقة- ٣
عملي) ١+ (نظري) ٢( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
٦بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
االنفاق الحكومى١

رأس المال٢



٦٠

٠

٦0٠



العمل٣

اقتصادیات الدخل٤

الدائرة التدفقیة٥

البطالة ومستوى االقتصاد٦

التوازن العام٧

الدخل القومى٨

دائرة األعمال٩

االنتاج والطلب الكلى١٠

المیزانیة النقدیة١١

االنفاق والطلب١٢

النقود والبنوك١٣

البطالة١٤

االستثمار االقتصادى١٥

النقود١٦

البطالة الكاملة واالنتاج١٧

مستوى االسعار١٨

النقود واالنفاق واالدخار١٩

ما یستجد من موضوعات٢٠

ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%



القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىلتدریسبا

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
بالداتا شو .المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةوسائلال

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٩٨,٧لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣





















مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراء التدریساثن

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

ررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
دراسىال

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

سنتینسیة:عدد السنوات الدرا-٣

)١٧عملي (+)   ٣٢نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر١٩

ـــن خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب )أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ات:إحصائی-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینسبةالنالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√



واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى
%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
.في ممارستھ المھنیةالتى اكتسبھا ق المعارف المتخصصة یطبت-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.ح حلوال لھااقتراوت المھنیةد المشكالیحدت-١/٢
بة استخدان المھارات المھنیة واتقإ-١/٣ ة المناس ائل التكنولوجی م الوس

.في ممارستھ المھنیة
.فرق العمل من خالل العمل المھني المنظوميةدیاتواصل وقال-١/٤
.في ضوء المعلومات المتاحةارذ القراتخا-١/٥
.لموارد المتاحة بكفاءةافیوظت-١/٦
.بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي-١/٧
س النز-١/٨ ا یعك یم بم ة التعل داقیة اااللتزام بأخالقیات مھن ة والمص ھ

.وتقبل المسائلة والمحاسبة
.ط في التعلم المستمراا واالنخرك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ادرإ- ١/٩

لیم وك-١/١٠ ر االدارى الس ارات التفكی اب مھ اذ اكتس ة اتخ یفی
القرارات فى معظم المواقف االداریة.

ا -١/١١ ق بالتكنولوجی ا یتعل ل م اإلعداد العملي والتكنولوجي إلتقان ك
دریس  ة للت ات الحدیث ویر الممارس ا لتط الیب توظیفھ وأس

.التعلیمیة والبحثیة والتدریبیة في مجاالت إدارة  المنزل
ي-١/١٢ اري والفن داد المھ ن ااإلع ریج م ایا للخ عور بقض ل الش ج

وث واالجتماعیة المجتمع االقتصادیة  ي البح ك ف قاط ذل وإس
.األكادیمیة التي تتناول تلك القضایا

ا-١/١٣ ي مج ین ف ن المتخصص وادر م داد ك زلل إع إدارة المن
ات ن والمؤسس بوه م ا اكتس ف م ن توظی نھم م داداً یمك ، إع

كالت  الج المش خیص وع ي تش ارات ف ة ومھ معرف
.عالمجتموالمرتبطة باألسرة االقتصادیةاالجتماعیة و

ة -١/١٤ ة والعملی وث العلمی راء البح ى إج ي عل دریب العمل الت
الخاصة بمجاالت ادارة المنزل.والمیدانیة

ف -١/١٥ ى وتوظی ث العلم ات البح ة منھجی ث ومعالج أدوات البح
ة  كالت المرتبط خیص المش یرھا لتش البیانات وتحلیلھا وتفس

.وعالج ھذه المشكالتوالمؤسساتمنزل بمجاالت إدارة ال
ھ -١/١٦ ادتعریف م االقتص ور عل ى بتط ى المنزل ك عل قاط ذل وإس

.كبنیة أساسیة لمجتمع جدید والمؤسسات تطور األسرة 
ن اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةتواصلال١/١٧ األجنبیة للتمكن م

االطالع علي الدوریات والمجالت األجنبیة
.التعلیم والتعلمةفي عملیالتعلیمينظریات علم النفس توظیف -١/١٨
ات-١/١٩ ادتوظیف آلی ھاإلرش ويوالتوجی ي،الترب ادةوالنفس وری

المھنممارساتھفياألعمال
یعرف المصطلحات العلمیة المرتبطة بالتخصص.-١أالمعلومات والمفاھیم:-

ــــة و االبــــرامج الســــتراتیجیات و الایحــــدد-٢أ ــــب رشــــاداالداری یة للتغل
.على مشكالت األسرة



واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

رشــــــاد المفــــــاهیم األساســــــیة ذات الصــــــلة باإلیتعــــــرف علــــــي -٣أ
.االقتصادى المنزلى

.كیفیة تنمیة موارد األسرة بالوسائل العلمیة المختلفةیوضح-٤أ
یفهم أسس علم االداره ویوظفـه فـى تنمیـة وادارة مـوارد األسـرة -٥أ

وحل مشكالتها.
د االختیــــار واالســـــتخدام الســـــلیم للســـــلع أســـــس وقواعـــــیصــــف-٦أ

واشباع االحتیاجات.المختلفة لترشید االستهالك
یصــــــف أســـــــس وقواعـــــــد ربــــــط االكتفـــــــاء الغـــــــذائى أو كفایـــــــة -٧أ

االحتیاجات الغذائیة بالصحة الشخصیة لألفراد.
.یعرف حقوق وواجبات المستهلك-٨أ
اعد تبسیط االستفادة من علوم إدارة المنزل في قو یحدد كیفیة -٩أ

االعمال المنزلیة لتوفیر الوقت والجهد والتغلب على المشكالت 
ة والصحیة .یالجسم

واتخاذ مفاهیم األساسیة إلدارة المنزل والمؤسسات بالیلم- ١٠أ
.التي تخدم األسرةالقرارات 

یفهم كیفیة اعداد دراسات جدوى لمشروعات صغیرة فى - ١١أ
ضوء احتیاجات السوق.

یفیة إعداد خطط تسویقیة مالءمة لتسویق منتجات یفهم ك- ١٢أ
المشروعات الصغیرة.

یوضح االستراتیجیات المتبعة فى الدول المتقدمة النشاء - ١٣أ
وادارة المشروعات الصغیرة.

یتعرف على المصطلحات والمبادئ الخاصة باالقتصادیات - ١٤أ
الدولیة باللغة االنجلیزیة.

نة الطلب وحجم االنفاق ومنحنى یستنبط  العالقة  بین مرو - ١٥أ
الطلب على اقتصادیات األسرة والمجتمع.

یفهم كیفیة توزیع الدخل على جمیع أوجه االنفاق - ١٦أ
االستهالكى واالستثمارى لألسرة.

یشرح المقصود بالفجوة الغذائیة، ومشكلة الغذاء فى الدول - ١٧أ
النامیة.

ال ادارة المنـــزل یصـــف التجـــارب االقلیمیـــة والدولیـــة فـــى مجـــ-١٨أ
ة والمؤسســات  ة العربی ة باللغ ھ المتنوع الل قراءات ن خ م

واألجنبیة.
لى في مجال یتعرف علي كیفیة استخدام الحاسب اآل- ١٩أ

.التخصص
بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها.المعلوماتیعدد مصادر - ٢٠أ



واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

األعمال.والنفسي وریادةالتربوياإلرشادیعدد نظریات- ٢١أ
لم بطرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث ی- ٢٢أ

فى مجال تخصصه.
ریعات،التعلیممھنةیوضح أخالقیات-٢٣أ ةوالتش ا،المنظم لھ

وواجباتھ.المعلموحقوق
یحدد المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة التى تتعرض لها -١بالمھارات الذھنیة: ـب

لویتها. األسرة والمجتمع ویرتبها وفقا ألو 
یستنتج الحلول المناسبة للمشكالت االقتصادیة -٢ب

واالجتماعیه التى تتعرض لها األسرة.
یستنج مجاالت العمل االرشادى فى المجتمع المحیط به.-٣ب
القیم واألهداف والمستویات فى اإلدارة والعوامل یمیز بین -٤ب

.المؤثرة على استخدام األسرة لمواردها المتاحة
دراسات وصفیة وتحلیلیة وتقییمیة تتعلق باألبعاد ط یخط-٥ب

الثالثة للعمل المنزلي من اجل تبسیط األعمال المنزلیة وتوفیر 
.الوقت والجهد

حلل العالقة بین المناهج ومجال التخصص وأهمیة ی-٦ب
دارة المنزل.في تدریس مجاالت اابتكار طرق جدیدة 

تبع الخطوات ییقوم المفاهیم الخاطئة إلدارة المنزل و -٧ب
.السلیمة لعمل خطة لمیزانیة األسرة

د الموارد والمخرجات وبناء دجیو .موازنة لألسرةستنبطی- ٨ب
واتخاذ القرارات والتخطیط وتحدید األهداف وبناء ماهیة اإلدارة 

المنزلیة .
لتحلیل یستنتج أسلوب المعالجة اإلحصائیة المناسب-٩ب

البیانات.
لها،المنظمةوالتشریعاتالتعلیم،مهنةیستنبط أخالقیات- ١٠ب

وواجباته.المعلموحقوق
العالقةذاتاتعو والموضلألبحاثتحلیلیةیقدم رؤیة - ١١ب
ادارة المنزل واقتصادیات األسرة.ب

یقدم أفكارا مبتكرة لحل قضایا ومشكالت األسرة - ١٢ب
والمجتمع.

یكتسب صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي - ١جت المھنیة:المھارا-
خطه طبق خطوات كل تجربة عملیة بدقة في بناء یفي اإلدارة و 

.الدارة الموارد وترشید االستهالكعمل 
مع مراعاة التسلسل المنطقي مراحل العملیة االداریةینفذ - ٢ج

صیلیة والقدرة على حل في تنمیة المهارات السیكولوجیة و التح
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.المشكالت
قتصادیة یقیم نتائج الحلول المقدمة للمشكالت اال- ٣ج

.ترح البدائلیقو واالجتماعیة فى المجتمع المحیط
یوظف فنیات ومهارة التبسیط لألعمال المنزلیة في محیط - ٤ج

األسرة مع األخذ في االعتبار معاییر ومجاالت اقتصادیات 
المنزل .

ل بفعالیة عند تنفیذ بحث في مجال االقتصاد یتواص- ٥ج
المنزلي.

یضع استراتیجیات وبرامج إداریة وارشادیة للتغلب على - ٦ج
مشكالت األسرة والمجتمع.

المشروعات تخطیط وتنفیذیستخدم التقنیات المتاحة في - ٧ج
.الصغیرة

ادارة المنزل مجالفيبأسلوب علميالتقاریریقدم- ٨ج
سرة والمجتمع.واقتصادیات األ

المعلومات.مصادرإدارةفيیشارك- ٩ج
النفسي وریادة التوجیه یوظف أسس اإلرشاد التربوي و -١٠ج

األعمال.
یضع خطط لتنمیة موارد األسرة والحفاظ على -١١ج

اقتصادیاتها.
تخصصه.مجالفيالعلميالتقدمیواكب-١دالمھارات العامة:-د

ادارة المنزل.مجالفيتهمهارالتنمیةذاتیایتعلم-٢د
اآلخرین لنشر الوعى بمجاالت معفعالةبطریقةیتواصل-٣د

ادارة المنزل والمؤسسات. 
فریق.فيوالعملالفعالاالتصالیمارس-٤د
والوسائلالمعلوماتوتكنولوجیااآللىالحاسبیستخدم-٥د

. جیدبشكلالحدیثةالتكنولوجیة
فيجیدبشكلاألجنبیةاللغاتدىواحالعربیةاللغةیستخدم-٦د

التخصص.مجاالت
یصنع ویتخذ قرارا سلیما.-٧د
یضبط ویدیر بكفاءة الوقت.-٨د
ها.لحلوالمقترحاللمجتمع،العامةالقضایابحثفيیشارك-٩د

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

√
√
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سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج -
مع المستھدف من التعلیم

ن یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف م
التعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
ئمة تخصصات أعضاء ھیئة مدي مال-

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 

حث والوصول للمعلومات فى مما یسھل عملیات الب
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

لتعاون مع جھات األعمال في توفیر مدي ا-
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
الدوریة لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات

للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 
االلكترونى للكلیة 

إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 

االكادیميبشكل دورى وفورى من خالل االمیل 
للكلیة وسكرتاریة االقسام اإللكترونيلموقع وا

√

√

√

√

√

√
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العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 
والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

ین المراجع
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .مج (المقررات/ الساعات)ھیكل البرنا-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج لمسئول عن التنفیذ:ا-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراهاسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدة:عدد السنوات الدراسی-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√
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أدواتهستخدمیو العلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتیتقن-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
.المختلفة

یعمل بإستمرار على االضافة فى مجال ادارة المنزل والمؤسسات -١/٢
ویدمجها بالعلوم األخرى ذات الصلة.

د للمعارف فى مجاالت ادارة المنزل المنهج التحلیلى والناقطبیقی-١/٣
والمؤسسات.

دارة امجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةبالمشاكلوعیاظهاری-١/٤
المشروعات الصغیرة وادارة المؤسسات.

.لهاحلوالیجدواإلداریةالمشكالتحددی-١/٥
.المتخصصةالمهنیةتار االمهمنمناسبنطاقتقنی-١/٦
.المهنیةممارستهیخدمبماالتكنولوجیةالمناسبةسائلالو یستخدم- ١/٧
العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةتواصلی-١/٨
.مهنیاوأكادیمیاذاتهتنمیة-١/٩

یلتزم بالتنمیة الذاتیة المستمرة، ونقل علمه وخبراته لآلخرین.- ١/١٠

سیات المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل یتعرف على النظریات واألسا-١أالمعلومات والمفاھیم:-
وادارة المشروعات والمؤسسات. 

یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصه .-٢أ
یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المشروعات الصغیرة  -٣أ

والمؤسسات.
یدرك أساسیات وأخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى -٤أ

مجال تخصصه.
باب المشاكل اآلقتصادیة التى یتعرض لها مجتمعه.یفهم أس-٥أ
یفهم كیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات وكیفیة االستفادة منها فى -٦أ

مجال ادارة المؤسسات .
یقیم ویحلل المشكالت المتعلقة بمجاالت ادارة المؤسسات وادارة -١بالمھارات الذھنیة: ـب

المشروعات الصغیرة .
سلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت یستخدم ا-٢ب

االقتصادیة واالداریة 
یجرى دراسات وابحاث تضیف الى معارفه-٣ب
یخطط لتطویر ادائه فى مجال ادارة المنزل والمؤسسات.-٤ب
یختار إحدى مشكالت المجتمع المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل -٥ب

ا.والمؤسسات ویكتب دراسة علمیة منهجیة حوله
یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المهنیة المتعلقة  -٦ب
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بمجال ادارة المؤسسات والمشروعات.
یبتكر ویبدع فى مجاالت ادارة المشروعات الصغیرة والمؤسسات.-٧ب
یتحاور ویناقش مع اآلخرین فى المشكالت اإلقتصادیة واالجتماعیة -٨ب

بناء على األدلة والبراهین.
ستخدم تكنولوجیا المعلومات بكفاءة إلجراء البرامج االرشادیة ی-٩ب

الخاصة بمجال ادارة المشروعات.
یتقن المهارات المهنیة األساسیة الالزمة فى مجاالت ادارة المؤسسات - ١جالمھارات المھنیة:-

والمشروعات.
یكتب ویقیم التقاریر فى المجاالت االقتصادیة واالداریة.- ٢ج
لدراسات والبحوث فى بیئته المحیطة لیتعرف على المشكالت یعد ا- ٣ج

القائمة ویقترح الحلول.
یقیم الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت ادارة المؤسسات بإستخدام - ٤ج

تكنولوجیا المعلومات.
یستخدم تكنولوجیا المعلومات بكفاءة للبحث عن المعلومات وتحلیل - ٥ج

البیانات.
ساته فى مجال ادارة المشروعات الصغیرة ویسهم یخطط لتطویر ممار ٦ج

فى تطویر أداء اآلخرین.
یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین ویقیم اداءهم.-١دالمھارات العامة:-

یتعلم ذاتیا.-٢د
یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین.-٣د
یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.-٤د
یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات االحصائیة.-٥د
یدیر لقاءات علمیة خاصة بادارة المشروعات الصغیرة ألفراد المجتمع -٦د

لنشر ثقافة العمل الحر.
طرق دعم الطالب (ذوى -

المتمیزین):القدرات المحدودة و
ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یمالتعل

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√
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لیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التع-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
ة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما لتوافر استخدام المكتب

یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 
التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)لقصور:نظام المتابعة لجوانب ا-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
اسب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر من

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

ج:تطویر البرنام
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

منظمة لألشراف األكادیمي على رسائل تفعیل القواعد ال-
من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف الدكتوراه

√

√

√

√
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.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

نوى للبرامج والمقررات .خالل وضع التقییم الس
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
یة فى كیفیة البحث العلمي تم اقتراح عمل دورات تدریبمقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدة:عدد السنوات الدراسی-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√
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.المختلفةأدواتھواستخدامالعلميالبحثمنھجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة- ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
ادارة المنزل واقتصادیات مجالفيواستخدامھالتحلیليالمنھجتطبیق-١/٢

االسرة.
العالقةذاتالمعارفمعجھادموالخاصة بادارة المنزلالمعارفتطبیق- ١/٣

المھنیةممارستھفي
دارة المنزل امجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةبالمشاكلوعیاإظھار- ١/٤

واقتصادیات األسرة.
.لھاحلوالإیجادوالمھنیةالمشكالتتحدید- ١/٥
الوسائلواستخدامالمتخصصة،المھنیةتاراالمھمنمناسبنطاقإتقان- ١/٦
كنولوجیةالت

.المھنیةممارستھیخدمبماالمناسبة
العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل- ١/٧
.مختلفةمھنیةسیاقاتفيقرارالاتخاذ- ١/٨
.علیھاالحفاظواستفادةأعليیحققبماالمتاحةاالقتصادیةالمواردتوظیف- ١/٩
ضوءفيالبیئةعلىالحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالوعيإظھار- ١/١٠

.اإلقلیمیةوالعالمیةیراتالمتغ
بقواعدتزامااللوالمصداقیةوزھةزابالنلتزام االیعكسبماالتصرف- ١/١١

المھنة
.مھنیاوأكادیمیاذاتھتنمیة- ١/١٢

اكتساب مھارات التفكیر االدارى السلیم وكیفیة اتخاذ القرارات فى معظم - ١/١٣

ف االداریة.المواق

ي-١/١٤ اري والفن داد المھ ع اإلع ایا المجتم عور بقض ل الش ن اج ریج م للخ
ادیة  ة االقتص ي واالجتماعی ة الت وث األكادیمی ي البح ك ف قاط ذل وإس

.تتناول تلك القضایا
، إعداداً والمؤسساتإدارة المنزلل إعداد كوادر من المتخصصین في مجا-١/١٥

بوه م ا اكتس ف م ن توظی نھم م خیص یمك ي تش ارات ف ة ومھ ن معرف
ادیة ة و االقتص كالت االجتماعی الج المش رة وع ة باألس المرتبط

.عالمجتمو
ة-١/١٦ ة والمیدانی ة التدریب العملي على إجراء البحوث العلمیة والعملی الخاص

بمجاالت ادارة المنزل.
االت ادارة المنزل وكذلك یتعرف على النظریات واألساسیات المتعلقة بمج- ١أالمعلومات والمفاھیم:-

مجاالت االقتصاد األسرى والحكومى.

یشرح كیفیة إعداد البرامج االرشادیة لرفع مستوى الوعى العام بمجاالت - ٢أ

ادارة المنزل واقتصادیات األسرة وحمایة البیئة

یقدر أھمیة ادارة الموارد.- ٣أ

یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصھ.- ٤أ

األخالقیة والقانونیة لمھنة التدریس ویلتزم بھا.یفھم المبادئ- ٥أ

یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المنزل والمؤسسات.- ٦أ

یدرك أساسیات وأخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال - ٧أ

تخصصھ.

یفھم أسباب المشاكل اآلقتصادیة واالجتماعیة التى یتعرض لھا مجتمعھ.- ٨أ

یقیم ویحلل المشكالت المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل .- ١بھارات الذھنیة: المـب

یستخدم اسلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت االقتصادیة - ٢ب

واالداریة فى األسر والمجتمعات.

یربط بین معارفھ ومعلوماتھ والعلوم األخرى لحل المشكالت المھنیة التى - ٣ب
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تواجھھ.

ر إحدى مشكالت المجتمع المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل والمؤسسات یختا- ٤ب

ویكتب دراسة علمیة منھجیة حولھا.

یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المھنیة المتعلقة  بمجاالت  - ٥ب

ادارة المنزل واقتصادیات االسرة والمجتمع.

یخطط جیدا لیطور اداءه فى مجاالت ادارة المنزل.- ٦ب

یجید اتخاذ القرارات فیما یتعلق بالمشكالت االداریة الخاصة بندرة الموارد - ٧ب

فى االسرة والمجتمع.

یتقن المھارات المھنیة األساسیة الالزمة فى مجاالت ادارة المنزل  - ١جالمھارات المھنیة:-

والمؤسسات.

یكتب ویقیم التقاریر فى المجاالت االقتصادیة واالداریة.- ٢ج

یعد الدراسات والبحوث فى بیئتھ المحیطة لیتعرف على المشكالت القائمة - ٣ج

ویقترح الحلول.

یقیم الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت االدارة واقتصادیات األسرة.- ٤ج

یدیر الوقت والجھد بكفاءة.- ١دالمھارات العامة:-

یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین.- ٢د

م ذاتیا.یتعل- ٣د

یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین فى النواحى الخاصة بادارة - ٤د

المنزل.

یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.- ٥د

یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات االحصائیة عند اعداده - ٦د

لألبحاث الخاصة بمجال التخصص.

عم الطالب (ذوى طرق د-
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

یمي مدي توافق الھیكل األكاد-
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب -٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

√

√

√
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فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

سب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
التطویرإدارة الجودة و-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
ین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :المراجع

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
وانین الجامعیة.لوائح والق

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
الماجستیر من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

االكادیمى على رسائل الماجستیر .
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
علیا وذلك من تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات ال-

√

√

√

√
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خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي برنامج:مقترحات قطاع األعمال لتطویر ال-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

یخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التار



واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

سنتینسیة:عدد السنوات الدرا-٣

)١٧عملي (+)   ٣٢نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر١٩

ـــن خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب )أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ات:إحصائی-٧
٤عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٧٥):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینبةالنسالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√
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%ــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٣٧٥االولى
%١٢٥%ــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
.في ممارستھ المھنیةالتى اكتسبھا ق المعارف المتخصصة یطبت-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.ح حلوال لھااقتراود المشكالت المھنیةیحدت-١/٢
بة استخدان المھارات المھنیة واتقإ-١/٣ ة المناس ائل التكنولوجی م الوس

.في ممارستھ المھنیة
.فرق العمل من خالل العمل المھني المنظوميةدیاتواصل وقال-١/٤
.في ضوء المعلومات المتاحةارذ القراتخا-١/٥
.حة بكفاءةلموارد المتاافیوظت-١/٦
.بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي-١/٧
س النز-١/٨ ا یعك یم بم ة التعل داقیة اااللتزام بأخالقیات مھن ة والمص ھ

.وتقبل المسائلة والمحاسبة
.ط في التعلم المستمراا واالنخرك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ادرإ- ١/٩

ر االدا-١/١٠ ارات التفكی اب مھ اذ اكتس ة اتخ لیم وكیفی رى الس
القرارات فى معظم المواقف االداریة.

ا -١/١١ ق بالتكنولوجی ا یتعل ل م اإلعداد العملي والتكنولوجي إلتقان ك
دریس  ة للت ات الحدیث ویر الممارس ا لتط الیب توظیفھ وأس

.التعلیمیة والبحثیة والتدریبیة في مجاالت إدارة  المنزل
ي-١/١٢ اري والفن داد المھ ایا اإلع عور بقض ل الش ن اج ریج م للخ

وث واالجتماعیة المجتمع االقتصادیة  ي البح ك ف قاط ذل وإس
.األكادیمیة التي تتناول تلك القضایا

ا-١/١٣ ي مج ین ف ن المتخصص وادر م داد ك زلل إع إدارة المن
ات ن والمؤسس بوه م ا اكتس ف م ن توظی نھم م داداً یمك ، إع

كالت  الج المش خیص وع ي تش ارات ف ة ومھ معرف
.عالمجتموالمرتبطة باألسرة االجتماعیة و االقتصادیة

ة -١/١٤ ة والعملی وث العلمی راء البح ى إج ي عل دریب العمل الت
الخاصة بمجاالت ادارة المنزل.والمیدانیة

ف -١/١٥ ى وتوظی ث العلم ات البح ة منھجی ث ومعالج أدوات البح
ة  كالت المرتبط خیص المش یرھا لتش البیانات وتحلیلھا وتفس

.وعالج ھذه المشكالتوالمؤسساتالت إدارة المنزل بمجا
ھ -١/١٦ ادتعریف م االقتص ور عل ى بتط ى المنزل ك عل قاط ذل وإس

.كبنیة أساسیة لمجتمع جدید والمؤسسات تطور األسرة 
ن اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةتواصلال١/١٧ األجنبیة للتمكن م

االطالع علي الدوریات والمجالت األجنبیة
.التعلیم والتعلمةفي عملیالتعلیميتوظیف نظریات علم النفس -١/١٨
ات-١/١٩ ادتوظیف آلی ھاإلرش ويوالتوجی ي،الترب ادةوالنفس وری

المھنممارساتھفياألعمال
یعرف المصطلحات العلمیة المرتبطة بالتخصص.-١أالمعلومات والمفاھیم:-

ــــة و دااالبــــرامج الســــتراتیجیات و الایحــــدد-٢أ ــــب االری رشــــادیة للتغل
.على مشكالت األسرة

رشــــــاد المفــــــاهیم األساســــــیة ذات الصــــــلة باإلیتعــــــرف علــــــي -٣أ
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.االقتصادى المنزلى
.كیفیة تنمیة موارد األسرة بالوسائل العلمیة المختلفةیوضح-٤أ
یفهم أسس علم االداره ویوظفـه فـى تنمیـة وادارة مـوارد األسـرة -٥أ

وحل مشكالتها.
أســـــس وقواعـــــد االختیــــار واالســـــتخدام الســـــلیم للســـــلع صــــفی-٦أ

واشباع االحتیاجات.المختلفة لترشید االستهالك
یصــــــف أســـــــس وقواعـــــــد ربــــــط االكتفـــــــاء الغـــــــذائى أو كفایـــــــة -٧أ

االحتیاجات الغذائیة بالصحة الشخصیة لألفراد.
.یعرف حقوق وواجبات المستهلك-٨أ
المنزل في قواعد تبسیط االستفادة من علوم إدارة یحدد كیفیة -٩أ

االعمال المنزلیة لتوفیر الوقت والجهد والتغلب على المشكالت 
ة والصحیة .یالجسم

واتخاذ مفاهیم األساسیة إلدارة المنزل والمؤسسات بالیلم- ١٠أ
.التي تخدم األسرةالقرارات 

یفهم كیفیة اعداد دراسات جدوى لمشروعات صغیرة فى - ١١أ
ضوء احتیاجات السوق.

یفهم كیفیة إعداد خطط تسویقیة مالءمة لتسویق منتجات - ١٢أ
المشروعات الصغیرة.

یوضح االستراتیجیات المتبعة فى الدول المتقدمة النشاء - ١٣أ
وادارة المشروعات الصغیرة.

یتعرف على المصطلحات والمبادئ الخاصة باالقتصادیات - ١٤أ
الدولیة باللغة االنجلیزیة.

قة  بین مرونة الطلب وحجم االنفاق ومنحنى یستنبط  العال- ١٥أ
الطلب على اقتصادیات األسرة والمجتمع.

یفهم كیفیة توزیع الدخل على جمیع أوجه االنفاق - ١٦أ
االستهالكى واالستثمارى لألسرة.

یشرح المقصود بالفجوة الغذائیة، ومشكلة الغذاء فى الدول - ١٧أ
النامیة.

لدولیـــة فـــى مجـــال ادارة المنـــزل یصـــف التجـــارب االقلیمیـــة وا-١٨أ
ة والمؤسســات  ة العربی ة باللغ ھ المتنوع الل قراءات ن خ م

واألجنبیة.
لى في مجال یتعرف علي كیفیة استخدام الحاسب اآل- ١٩أ

.التخصص
بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها.المعلوماتیعدد مصادر - ٢٠أ
عمال.األوالنفسي وریادةالتربوياإلرشادیعدد نظریات- ٢١أ
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یلم بطرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث - ٢٢أ
فى مجال تخصصه.

ریعات،التعلیممھنةیوضح أخالقیات-٢٣أ ةوالتش ا،المنظم لھ
وواجباتھ.المعلموحقوق

یحدد المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة التى تتعرض لها -١بالمھارات الذھنیة: ـب
بها وفقا ألولویتها. األسرة والمجتمع ویرت

یستنتج الحلول المناسبة للمشكالت االقتصادیة -٢ب
واالجتماعیه التى تتعرض لها األسرة.

یستنج مجاالت العمل االرشادى فى المجتمع المحیط به.-٣ب
القیم واألهداف والمستویات فى اإلدارة والعوامل یمیز بین -٤ب

.احةالمؤثرة على استخدام األسرة لمواردها المت
دراسات وصفیة وتحلیلیة وتقییمیة تتعلق باألبعاد یخطط -٥ب

الثالثة للعمل المنزلي من اجل تبسیط األعمال المنزلیة وتوفیر 
.الوقت والجهد

حلل العالقة بین المناهج ومجال التخصص وأهمیة ی-٦ب
دارة المنزل.في تدریس مجاالت اابتكار طرق جدیدة 

تبع الخطوات ییقوم المفاهیم الخاطئة إلدارة المنزل و -٧ب
.السلیمة لعمل خطة لمیزانیة األسرة

د الموارد والمخرجات وبناء دجیو .موازنة لألسرةستنبطی- ٨ب
واتخاذ القرارات والتخطیط وتحدید األهداف وبناء ماهیة اإلدارة 

المنزلیة .
لتحلیل یستنتج أسلوب المعالجة اإلحصائیة المناسب-٩ب

البیانات.
لها،المنظمةوالتشریعاتالتعلیم،مهنةیستنبط أخالقیات- ١٠ب

وواجباته.المعلموحقوق
العالقةذاتاتعو والموضلألبحاثتحلیلیةیقدم رؤیة - ١١ب
ادارة المنزل واقتصادیات األسرة.ب

یقدم أفكارا مبتكرة لحل قضایا ومشكالت األسرة - ١٢ب
والمجتمع.

یكتسب صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي - ١جت المھنیة:المھارا-
خطه طبق خطوات كل تجربة عملیة بدقة في بناء یفي اإلدارة و 

.الدارة الموارد وترشید االستهالكعمل 
مع مراعاة التسلسل المنطقي مراحل العملیة االداریةینفذ - ٢ج

صیلیة والقدرة على حل في تنمیة المهارات السیكولوجیة و التح
.المشكالت
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قتصادیة یقیم نتائج الحلول المقدمة للمشكالت اال- ٣ج
.ترح البدائلیقو واالجتماعیة فى المجتمع المحیط

یوظف فنیات ومهارة التبسیط لألعمال المنزلیة في محیط - ٤ج
األسرة مع األخذ في االعتبار معاییر ومجاالت اقتصادیات 

المنزل .
ل بفعالیة عند تنفیذ بحث في مجال االقتصاد یتواص- ٥ج

المنزلي.
یضع استراتیجیات وبرامج إداریة وارشادیة للتغلب على - ٦ج

مشكالت األسرة والمجتمع.
المشروعات تخطیط وتنفیذیستخدم التقنیات المتاحة في - ٧ج

.الصغیرة
ادارة المنزل مجالفيبأسلوب علميالتقاریریقدم- ٨ج

سرة والمجتمع.واقتصادیات األ
المعلومات.مصادرإدارةفيیشارك- ٩ج
النفسي وریادة التوجیه یوظف أسس اإلرشاد التربوي و -١٠ج

األعمال.
یضع خطط لتنمیة موارد األسرة والحفاظ على -١١ج

اقتصادیاتها.
تخصصه.مجالفيالعلميالتقدمیواكب-١دالمھارات العامة:-د

ادارة المنزل.مجالفيتهمهارالتنمیةذاتیایتعلم-٢د
اآلخرین لنشر الوعى بمجاالت معفعالةبطریقةیتواصل-٣د

ادارة المنزل والمؤسسات. 
فریق.فيوالعملالفعالاالتصالیمارس-٤د
والوسائلالمعلوماتوتكنولوجیااآللىالحاسبیستخدم-٥د

. جیدبشكلالحدیثةالتكنولوجیة
فيجیدبشكلاألجنبیةاللغاتدىواحالعربیةاللغةیستخدم-٦د

التخصص.مجاالت
یصنع ویتخذ قرارا سلیما.-٧د
یضبط ویدیر بكفاءة الوقت.-٨د
ها.لحلوالمقترحاللمجتمع،العامةالقضایابحثفيیشارك-٩د

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

√
√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج -
مع المستھدف من التعلیم

ن یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف م
التعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
ئمة تخصصات أعضاء ھیئة مدي مال-

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 

حث والوصول للمعلومات فى مما یسھل عملیات الب
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

لتعاون مع جھات األعمال في توفیر مدي ا-
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
الدوریة لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات

للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 
االلكترونى للكلیة 

إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 

االكادیميبشكل دورى وفورى من خالل االمیل 
للكلیة وسكرتاریة االقسام اإللكترونيلموقع وا

العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

√

√

√

√

√



واالعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

ین المراجع
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .مج (المقررات/ الساعات)ھیكل البرنا-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج لمسئول عن التنفیذ:ا-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



ھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ال

)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراهاسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدة:عدد السنوات الدراسی-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√



ھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ال

أدواتهستخدمیو العلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتیتقن-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
.المختلفة

یعمل بإستمرار على االضافة فى مجال ادارة المنزل والمؤسسات -١/٢
ویدمجها بالعلوم األخرى ذات الصلة.

د للمعارف فى مجاالت ادارة المنزل المنهج التحلیلى والناقطبیقی-١/٣
والمؤسسات.

دارة امجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةبالمشاكلوعیاظهاری-١/٤
المشروعات الصغیرة وادارة المؤسسات.

.لهاحلوالیجدواإلداریةالمشكالتحددی-١/٥
.المتخصصةالمهنیةتار االمهمنمناسبنطاقتقنی-١/٦
.المهنیةممارستهیخدمبماالتكنولوجیةالمناسبةسائلالو یستخدم- ١/٧
العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةتواصلی-١/٨
.مهنیاوأكادیمیاذاتهتنمیة-١/٩

یلتزم بالتنمیة الذاتیة المستمرة، ونقل علمه وخبراته لآلخرین.- ١/١٠

سیات المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل یتعرف على النظریات واألسا-١أالمعلومات والمفاھیم:-
وادارة المشروعات والمؤسسات. 

یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصه .-٢أ
یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المشروعات الصغیرة  -٣أ

والمؤسسات.
یدرك أساسیات وأخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى -٤أ

مجال تخصصه.
باب المشاكل اآلقتصادیة التى یتعرض لها مجتمعه.یفهم أس-٥أ
یفهم كیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات وكیفیة االستفادة منها فى -٦أ

مجال ادارة المؤسسات .
یقیم ویحلل المشكالت المتعلقة بمجاالت ادارة المؤسسات وادارة -١بالمھارات الذھنیة: ـب

المشروعات الصغیرة .
سلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت یستخدم ا-٢ب

االقتصادیة واالداریة 
یجرى دراسات وابحاث تضیف الى معارفه-٣ب
یخطط لتطویر ادائه فى مجال ادارة المنزل والمؤسسات.-٤ب
یختار إحدى مشكالت المجتمع المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل -٥ب

ا.والمؤسسات ویكتب دراسة علمیة منهجیة حوله
یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المهنیة المتعلقة  -٦ب



ھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ال

بمجال ادارة المؤسسات والمشروعات.
یبتكر ویبدع فى مجاالت ادارة المشروعات الصغیرة والمؤسسات.-٧ب
یتحاور ویناقش مع اآلخرین فى المشكالت اإلقتصادیة واالجتماعیة -٨ب

بناء على األدلة والبراهین.
ستخدم تكنولوجیا المعلومات بكفاءة إلجراء البرامج االرشادیة ی-٩ب

الخاصة بمجال ادارة المشروعات.
یتقن المهارات المهنیة األساسیة الالزمة فى مجاالت ادارة المؤسسات - ١جالمھارات المھنیة:-

والمشروعات.
یكتب ویقیم التقاریر فى المجاالت االقتصادیة واالداریة.- ٢ج
لدراسات والبحوث فى بیئته المحیطة لیتعرف على المشكالت یعد ا- ٣ج

القائمة ویقترح الحلول.
یقیم الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت ادارة المؤسسات بإستخدام - ٤ج

تكنولوجیا المعلومات.
یستخدم تكنولوجیا المعلومات بكفاءة للبحث عن المعلومات وتحلیل - ٥ج

البیانات.
ساته فى مجال ادارة المشروعات الصغیرة ویسهم یخطط لتطویر ممار ٦ج

فى تطویر أداء اآلخرین.
یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین ویقیم اداءهم.-١دالمھارات العامة:-

یتعلم ذاتیا.-٢د
یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین.-٣د
یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.-٤د
یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات االحصائیة.-٥د
یدیر لقاءات علمیة خاصة بادارة المشروعات الصغیرة ألفراد المجتمع -٦د

لنشر ثقافة العمل الحر.
طرق دعم الطالب (ذوى -

المتمیزین):القدرات المحدودة و
ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یمالتعل

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√



ھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ال

لیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التع-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
ة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما لتوافر استخدام المكتب

یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 
التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)لقصور:نظام المتابعة لجوانب ا-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
اسب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر من

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

ج:تطویر البرنام
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

منظمة لألشراف األكادیمي على رسائل تفعیل القواعد ال-
من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف الدكتوراه

√

√

√

√



ھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ال

.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

نوى للبرامج والمقررات .خالل وضع التقییم الس
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
یة فى كیفیة البحث العلمي تم اقتراح عمل دورات تدریبمقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدة:عدد السنوات الدراسی-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةلراسبیناالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

.المختلفةأدواتھواستخدامالعلميالبحثمنھجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة- ١/١ألكادیمیة المرجعیة:المعاییر ا- 
ادارة المنزل واقتصادیات مجالفيواستخدامھالتحلیليالمنھجتطبیق-١/٢

االسرة.
العالقةذاتالمعارفمعدمجھاوالخاصة بادارة المنزلالمعارفتطبیق- ١/٣

المھنیةممارستھفي
دارة المنزل امجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةبالمشاكلوعیاإظھار- ١/٤

واقتصادیات األسرة.
.لھاحلوالإیجادوالمھنیةالمشكالتتحدید- ١/٥
الوسائلواستخدامالمتخصصة،المھنیةتاراالمھمنمناسبنطاقإتقان- ١/٦

التكنولوجیة
.مھنیةالممارستھیخدمبماالمناسبة

العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل- ١/٧
.مختلفةمھنیةسیاقاتفيقرارالاتخاذ- ١/٨
.علیھاالحفاظواستفادةأعليیحققبماالمتاحةاالقتصادیةالمواردتوظیف- ١/٩
ضوءفيالبیئةعلىالحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالوعيإظھار- ١/١٠

.اإلقلیمیةوالعالمیةیراتالمتغ
بقواعدتزامااللوالمصداقیةوزھةزابالنلتزام االیعكسبماالتصرف- ١/١١

المھنة
.مھنیاوأكادیمیاذاتھتنمیة- ١/١٢

اكتساب مھارات التفكیر االدارى السلیم وكیفیة اتخاذ القرارات فى معظم - ١/١٣

المواقف االداریة.

اري وال-١/١٤ داد المھ ياإلع ع فن ایا المجتم عور بقض ل الش ن اج ریج م للخ
ادیة  ة االقتص ي واالجتماعی ة الت وث األكادیمی ي البح ك ف قاط ذل وإس

.تتناول تلك القضایا
، إعداداً والمؤسساتإدارة المنزلل إعداد كوادر من المتخصصین في مجا-١/١٥

خیص  ي تش ارات ف ة ومھ ن معرف بوه م ا اكتس ف م ن توظی نھم م یمك
كال الج المش ادیةوع ة و االقتص رة ت االجتماعی ة باألس المرتبط

.عالمجتمو
ة-١/١٦ ة والمیدانی ة التدریب العملي على إجراء البحوث العلمیة والعملی الخاص

بمجاالت ادارة المنزل.
یتعرف على النظریات واألساسیات المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل وكذلك - ١أالمعلومات والمفاھیم:-

اد األسرى والحكومى.مجاالت االقتص

یشرح كیفیة إعداد البرامج االرشادیة لرفع مستوى الوعى العام بمجاالت - ٢أ

ادارة المنزل واقتصادیات األسرة وحمایة البیئة

یقدر أھمیة ادارة الموارد.- ٣أ

یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصھ.- ٤أ

یلتزم بھا.یفھم المبادئ األخالقیة والقانونیة لمھنة التدریس و- ٥أ

یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المنزل والمؤسسات.- ٦أ

یدرك أساسیات وأخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال - ٧أ

تخصصھ.

یفھم أسباب المشاكل اآلقتصادیة واالجتماعیة التى یتعرض لھا مجتمعھ.- ٨أ

الت المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل .یقیم ویحلل المشك- ١بالمھارات الذھنیة: ـب

یستخدم اسلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت االقتصادیة - ٢ب

واالداریة فى األسر والمجتمعات.

یربط بین معارفھ ومعلوماتھ والعلوم األخرى لحل المشكالت المھنیة التى - ٣ب
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تواجھھ.

ت ادارة المنزل والمؤسسات یختار إحدى مشكالت المجتمع المتعلقة بمجاال- ٤ب

ویكتب دراسة علمیة منھجیة حولھا.

یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المھنیة المتعلقة  بمجاالت  - ٥ب

ادارة المنزل واقتصادیات االسرة والمجتمع.

یخطط جیدا لیطور اداءه فى مجاالت ادارة المنزل.- ٦ب

المشكالت االداریة الخاصة بندرة الموارد یجید اتخاذ القرارات فیما یتعلق ب- ٧ب

فى االسرة والمجتمع.

یتقن المھارات المھنیة األساسیة الالزمة فى مجاالت ادارة المنزل  - ١جالمھارات المھنیة:-

والمؤسسات.

یكتب ویقیم التقاریر فى المجاالت االقتصادیة واالداریة.- ٢ج

یعد الدراسات والبحوث فى بیئتھ المحیطة لیتعرف على المشكالت القائمة - ٣ج

ویقترح الحلول.

یقیم الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت االدارة واقتصادیات األسرة.- ٤ج

یدیر الوقت والجھد بكفاءة.- ١دالمھارات العامة:-

یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین.- ٢د

م ذاتیا.یتعل- ٣د

یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین فى النواحى الخاصة بادارة - ٤د

المنزل.

یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.- ٥د

یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات االحصائیة عند اعداده - ٦د

لألبحاث الخاصة بمجال التخصص.

عم الطالب (ذوى طرق د-
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

یمي مدي توافق الھیكل األكاد-
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب -٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

√

√

√
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الدراسيفى نھایة الفصل المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

سب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
التطویرإدارة الجودة و-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
ین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :المراجع

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
وانین الجامعیة.لوائح والق

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
الماجستیر من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

االكادیمى على رسائل الماجستیر .
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
علیا وذلك من تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات ال-

√

√

√

√
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خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي برنامج:مقترحات قطاع األعمال لتطویر ال-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

یخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التار
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزليدبلوم خاص اقتصاد اسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

سنتینسیة:عدد السنوات الدرا-٣

)١٧عملي (+)   ٣٢نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر١٩

ـــن خماسي(أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب )أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ات:إحصائی-٧
٨عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٥٠):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

متناقصثابتمزاید

النسبةالراسبینبةالنسالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√
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%٣٧٥%١٢٥االولى
%١٢٥%٣٧٥الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
.في ممارستھ المھنیةالتى اكتسبھا ق المعارف المتخصصة یطبت-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.ح حلوال لھااقتراود المشكالت المھنیةیحدت-١/٢
بة م الوساستخدان المھارات المھنیة واتقإ-١/٣ ة المناس ائل التكنولوجی

.في ممارستھ المھنیة
.فرق العمل من خالل العمل المھني المنظوميةدیاتواصل وقال-١/٤
.في ضوء المعلومات المتاحةارذ القراتخا-١/٥
.لموارد المتاحة بكفاءةافیوظت-١/٦
.بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي-١/٧
س النزااللتزام بأخ-١/٨ ا یعك یم بم ة التعل داقیة االقیات مھن ة والمص ھ

.وتقبل المسائلة والمحاسبة
.ط في التعلم المستمراا واالنخرك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ادرإ- ١/٩

اذ -١/١٠ ة اتخ لیم وكیفی ر االدارى الس ارات التفكی اب مھ اكتس
القرارات فى معظم المواقف االداریة.

ا اإلعداد العملي وال-١/١١ ق بالتكنولوجی ا یتعل ل م تكنولوجي إلتقان ك
دریس  ة للت ات الحدیث ویر الممارس ا لتط الیب توظیفھ وأس

.التعلیمیة والبحثیة والتدریبیة في مجاالت إدارة  المنزل
ي-١/١٢ اري والفن داد المھ ایا اإلع عور بقض ل الش ن اج ریج م للخ

وث واالجتماعیة المجتمع االقتصادیة  ي البح ك ف قاط ذل وإس
.ألكادیمیة التي تتناول تلك القضایاا

ا-١/١٣ ي مج ین ف ن المتخصص وادر م داد ك زلل إع إدارة المن
ات ن والمؤسس بوه م ا اكتس ف م ن توظی نھم م داداً یمك ، إع

كالت  الج المش خیص وع ي تش ارات ف ة ومھ معرف
.عالمجتموالمرتبطة باألسرة االجتماعیة و االقتصادیة

راء -١/١٤ ى إج ي عل دریب العمل ة الت ة والعملی وث العلمی البح
الخاصة بمجاالت ادارة المنزل.والمیدانیة

ف -١/١٥ ى وتوظی ث العلم ات البح ة منھجی ث ومعالج أدوات البح
ة  كالت المرتبط خیص المش یرھا لتش البیانات وتحلیلھا وتفس

.وعالج ھذه المشكالتوالمؤسساتبمجاالت إدارة المنزل 
ھ -١/١٦ ادتعریف م االقتص ور عل ى البتط ى منزل ك عل قاط ذل وإس

.كبنیة أساسیة لمجتمع جدید والمؤسسات تطور األسرة 
ن اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةتواصلال١/١٧ األجنبیة للتمكن م

االطالع علي الدوریات والمجالت األجنبیة
.التعلیم والتعلمةفي عملیالتعلیميتوظیف نظریات علم النفس -١/١٨
ات-١/١٩ ادتوظیف آلی ھاإلرش ويوالتوجی ي،الترب ادةوالنفس وری

المھنممارساتھفياألعمال
یعرف المصطلحات العلمیة المرتبطة بالتخصص.-١أالمعلومات والمفاھیم:-

ــــة و االبــــرامج الســــتراتیجیات و الایحــــدد-٢أ ــــب االداری رشــــادیة للتغل
.على مشكالت األسرة

رشــــــاد لة باإلالمفــــــاهیم األساســــــیة ذات الصــــــیتعــــــرف علــــــي -٣أ



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

.االقتصادى المنزلى
.كیفیة تنمیة موارد األسرة بالوسائل العلمیة المختلفةیوضح-٤أ
یفهم أسس علم االداره ویوظفـه فـى تنمیـة وادارة مـوارد األسـرة -٥أ

وحل مشكالتها.
أســـــس وقواعـــــد االختیــــار واالســـــتخدام الســـــلیم للســـــلع یصــــف-٦أ

حتیاجات.واشباع االالمختلفة لترشید االستهالك
یصــــــف أســـــــس وقواعـــــــد ربــــــط االكتفـــــــاء الغـــــــذائى أو كفایـــــــة -٧أ

االحتیاجات الغذائیة بالصحة الشخصیة لألفراد.
.یعرف حقوق وواجبات المستهلك-٨أ
االستفادة من علوم إدارة المنزل في قواعد تبسیط یحدد كیفیة -٩أ

االعمال المنزلیة لتوفیر الوقت والجهد والتغلب على المشكالت 
ة والصحیة .یجسمال
واتخاذ مفاهیم األساسیة إلدارة المنزل والمؤسسات بالیلم- ١٠أ

.التي تخدم األسرةالقرارات 
یفهم كیفیة اعداد دراسات جدوى لمشروعات صغیرة فى - ١١أ

ضوء احتیاجات السوق.
یفهم كیفیة إعداد خطط تسویقیة مالءمة لتسویق منتجات - ١٢أ

المشروعات الصغیرة.
ضح االستراتیجیات المتبعة فى الدول المتقدمة النشاء یو - ١٣أ

وادارة المشروعات الصغیرة.
یتعرف على المصطلحات والمبادئ الخاصة باالقتصادیات - ١٤أ

الدولیة باللغة االنجلیزیة.
یستنبط  العالقة  بین مرونة الطلب وحجم االنفاق ومنحنى - ١٥أ

الطلب على اقتصادیات األسرة والمجتمع.
یفهم كیفیة توزیع الدخل على جمیع أوجه االنفاق - ١٦أ

االستهالكى واالستثمارى لألسرة.
یشرح المقصود بالفجوة الغذائیة، ومشكلة الغذاء فى الدول - ١٧أ

النامیة.
یصـــف التجـــارب االقلیمیـــة والدولیـــة فـــى مجـــال ادارة المنـــزل -١٨أ

ة والمؤسســات  ة العربی ة باللغ ھ المتنوع الل قراءات ن خ م
جنبیة.واأل

لى في مجال یتعرف علي كیفیة استخدام الحاسب اآل- ١٩أ
.التخصص

بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها.المعلوماتیعدد مصادر - ٢٠أ
األعمال.والنفسي وریادةالتربوياإلرشادیعدد نظریات- ٢١أ
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یلم بطرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث - ٢٢أ
فى مجال تخصصه.

ریعات،التعلیممھنةضح أخالقیاتیو-٢٣أ ةوالتش ا،المنظم لھ
وواجباتھ.المعلموحقوق

یحدد المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة التى تتعرض لها -١بالمھارات الذھنیة: ـب
األسرة والمجتمع ویرتبها وفقا ألولویتها. 

یستنتج الحلول المناسبة للمشكالت االقتصادیة -٢ب
تى تتعرض لها األسرة.واالجتماعیه ال

یستنج مجاالت العمل االرشادى فى المجتمع المحیط به.-٣ب
القیم واألهداف والمستویات فى اإلدارة والعوامل یمیز بین -٤ب

.المؤثرة على استخدام األسرة لمواردها المتاحة
دراسات وصفیة وتحلیلیة وتقییمیة تتعلق باألبعاد یخطط -٥ب

من اجل تبسیط األعمال المنزلیة وتوفیر الثالثة للعمل المنزلي
.الوقت والجهد

حلل العالقة بین المناهج ومجال التخصص وأهمیة ی-٦ب
دارة المنزل.في تدریس مجاالت اابتكار طرق جدیدة 

تبع الخطوات ییقوم المفاهیم الخاطئة إلدارة المنزل و -٧ب
.السلیمة لعمل خطة لمیزانیة األسرة

د الموارد والمخرجات وبناء دجیو .ة لألسرةموازنستنبطی- ٨ب
واتخاذ القرارات والتخطیط وتحدید األهداف وبناء ماهیة اإلدارة 

المنزلیة .
یستنتج أسلوب المعالجة اإلحصائیة المناسب لتحلیل -٩ب

البیانات.
لها،المنظمةوالتشریعاتالتعلیم،مهنةیستنبط أخالقیات- ١٠ب

وواجباته.المعلموحقوق
العالقةذاتاتعو والموضلألبحاثتحلیلیةیقدم رؤیة - ١١ب
ادارة المنزل واقتصادیات األسرة.ب

یقدم أفكارا مبتكرة لحل قضایا ومشكالت األسرة - ١٢ب
والمجتمع.

یكتسب صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي - ١جالمھارات المھنیة:-
خطه لیة بدقة في بناء طبق خطوات كل تجربة عمیفي اإلدارة و 

.الدارة الموارد وترشید االستهالكعمل 
مع مراعاة التسلسل المنطقي مراحل العملیة االداریةینفذ - ٢ج

في تنمیة المهارات السیكولوجیة و التحصیلیة والقدرة على حل 
.المشكالت
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قتصادیة یقیم نتائج الحلول المقدمة للمشكالت اال- ٣ج
.ترح البدائلیقو مع المحیطواالجتماعیة فى المجت

یوظف فنیات ومهارة التبسیط لألعمال المنزلیة في محیط - ٤ج
األسرة مع األخذ في االعتبار معاییر ومجاالت اقتصادیات 

المنزل .
یتواصل بفعالیة عند تنفیذ بحث في مجال االقتصاد - ٥ج

المنزلي.
ى یضع استراتیجیات وبرامج إداریة وارشادیة للتغلب عل- ٦ج

مشكالت األسرة والمجتمع.
المشروعات تخطیط وتنفیذیستخدم التقنیات المتاحة في - ٧ج

.الصغیرة
ادارة المنزل مجالفيبأسلوب علميالتقاریریقدم- ٨ج

واقتصادیات األسرة والمجتمع.
المعلومات.مصادرإدارةفيیشارك- ٩ج
النفسي وریادةالتوجیه یوظف أسس اإلرشاد التربوي و -١٠ج

األعمال.
یضع خطط لتنمیة موارد األسرة والحفاظ على -١١ج

اقتصادیاتها.
تخصصه.مجالفيالعلميالتقدمیواكب-١دالمھارات العامة:-د

ادارة المنزل.مجالفيمهاراتهلتنمیةذاتیایتعلم-٢د
اآلخرین لنشر الوعى بمجاالت معفعالةبطریقةیتواصل-٣د

ادارة المنزل والمؤسسات.
فریق.فيوالعملالفعالاالتصالیمارس-٤د
والوسائلالمعلوماتوتكنولوجیااآللىالحاسبیستخدم-٥د

. جیدبشكلالحدیثةالتكنولوجیة
فيجیدبشكلاألجنبیةاللغاتواحدىالعربیةاللغةیستخدم-٦د

التخصص.مجاالت
یصنع ویتخذ قرارا سلیما.-٧د
یضبط ویدیر بكفاءة الوقت.-٨د
ها.لحلوالمقترحاللمجتمع،العامةالقضایابحثفيیشارك-٩د

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات -
المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج-

سنوي         أكثر من سنة     

√
√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي للبرنامج -
مع المستھدف من التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من 
التعلیم نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى 

مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة اإلداریة والتنظیمیةالمعوقات-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

تطبیقياختبار 
تحریرياختبار 

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

مجلسى الكلیة والجامعة  یتم تحدیدة عن طریق
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

(لماذا؟)ما    غیر مناسبإلي حد مناسب

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
اذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لمالحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

باتال یوجد متطلمتطلبات أخري للبرنامج:أي-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
ین الكلیة إجراءات تطبیق لوائح وقوان-

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
االكادیميبشكل دورى وفورى من خالل االمیل 

للكلیة وسكرتاریة االقسام اإللكترونيوالموقع 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

√

√

√

√

√
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ینوالطالب والموظف
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
قترحات ومالحظات تم عمل التعدیالت على ضوء م

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىل اقتراح زیادة مقررات فى مجامقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادمتوقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد دكتوراهاسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدة:عدد السنوات الدراسی-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√
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أدواتهستخدمیو العلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتیتقن-١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
.المختلفة

یعمل بإستمرار على االضافة فى مجال ادارة المنزل والمؤسسات -١/٢
ویدمجها بالعلوم األخرى ذات الصلة.

د للمعارف فى مجاالت ادارة المنزل المنهج التحلیلى والناقطبیقی-١/٣
والمؤسسات.

دارة امجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةبالمشاكلوعیاظهاری-١/٤
المشروعات الصغیرة وادارة المؤسسات.

.لهاحلوالیجدواإلداریةالمشكالتحددی-١/٥
.المتخصصةالمهنیةتار االمهمنمناسبنطاقتقنی-١/٦
.المهنیةممارستهیخدمبماالتكنولوجیةالمناسبةسائلالو یستخدم- ١/٧
العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةتواصلی-١/٨
.مهنیاوأكادیمیاذاتهتنمیة-١/٩

یلتزم بالتنمیة الذاتیة المستمرة، ونقل علمه وخبراته لآلخرین.- ١/١٠

سیات المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل یتعرف على النظریات واألسا-١أالمعلومات والمفاھیم:-
وادارة المشروعات والمؤسسات. 

یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصه .-٢أ
یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المشروعات الصغیرة  -٣أ

والمؤسسات.
یدرك أساسیات وأخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى -٤أ

مجال تخصصه.
باب المشاكل اآلقتصادیة التى یتعرض لها مجتمعه.یفهم أس-٥أ
یفهم كیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات وكیفیة االستفادة منها فى -٦أ

مجال ادارة المؤسسات .
یقیم ویحلل المشكالت المتعلقة بمجاالت ادارة المؤسسات وادارة -١بالمھارات الذھنیة: ـب

المشروعات الصغیرة .
سلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت یستخدم ا-٢ب

االقتصادیة واالداریة 
یجرى دراسات وابحاث تضیف الى معارفه-٣ب
یخطط لتطویر ادائه فى مجال ادارة المنزل والمؤسسات.-٤ب
یختار إحدى مشكالت المجتمع المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل -٥ب

ا.والمؤسسات ویكتب دراسة علمیة منهجیة حوله
یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المهنیة المتعلقة  -٦ب



ھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ال

بمجال ادارة المؤسسات والمشروعات.
یبتكر ویبدع فى مجاالت ادارة المشروعات الصغیرة والمؤسسات.-٧ب
یتحاور ویناقش مع اآلخرین فى المشكالت اإلقتصادیة واالجتماعیة -٨ب

بناء على األدلة والبراهین.
ستخدم تكنولوجیا المعلومات بكفاءة إلجراء البرامج االرشادیة ی-٩ب

الخاصة بمجال ادارة المشروعات.
یتقن المهارات المهنیة األساسیة الالزمة فى مجاالت ادارة المؤسسات - ١جالمھارات المھنیة:-

والمشروعات.
یكتب ویقیم التقاریر فى المجاالت االقتصادیة واالداریة.- ٢ج
لدراسات والبحوث فى بیئته المحیطة لیتعرف على المشكالت یعد ا- ٣ج

القائمة ویقترح الحلول.
یقیم الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت ادارة المؤسسات بإستخدام - ٤ج

تكنولوجیا المعلومات.
یستخدم تكنولوجیا المعلومات بكفاءة للبحث عن المعلومات وتحلیل - ٥ج

البیانات.
ساته فى مجال ادارة المشروعات الصغیرة ویسهم یخطط لتطویر ممار ٦ج

فى تطویر أداء اآلخرین.
یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین ویقیم اداءهم.-١دالمھارات العامة:-

یتعلم ذاتیا.-٢د
یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین.-٣د
یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.-٤د
یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات االحصائیة.-٥د
یدیر لقاءات علمیة خاصة بادارة المشروعات الصغیرة ألفراد المجتمع -٦د

لنشر ثقافة العمل الحر.
طرق دعم الطالب (ذوى -

المتمیزین):القدرات المحدودة و
ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یمالتعل

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√
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لیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التع-٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
ة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما لتوافر استخدام المكتب

یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 
التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)لقصور:نظام المتابعة لجوانب ا-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
اسب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر من

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

ج:تطویر البرنام
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
لوائح والقوانین الجامعیة.

منظمة لألشراف األكادیمي على رسائل تفعیل القواعد ال-
من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف الدكتوراه

√

√

√

√
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.الدكتوراهاالكادیمى على رسائل 
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وذلك من -

نوى للبرامج والمقررات .خالل وضع التقییم الس
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
یة فى كیفیة البحث العلمي تم اقتراح عمل دورات تدریبمقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
عن برنامج دراسيتقریر 

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة: كلیة
االقتصاد المنزلي: قسم

أساسیة":معلومات

منزلياقتصاد ماجستیر اسم البرنامج:-١

ادارة اعمال المنزلالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدة:عدد السنوات الدراسی-٣

)٢عملي (+)   ٤نظري (المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

مقرر٢

(خماسي)أســـتاذ مقـــرر + أربـــع أعضـــاء مـــن القســـم أسس تشكیل لجان الممتحنین: -٥

العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
ائیات:إحص-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ـــــي األعـــــداد - ـــــامج (منســـــوبة إل اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------

الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----

المعاییر األكادیمیة:-٨

√
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.المختلفةأدواتھواستخدامالعلميالبحثمنھجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة- ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 
ادارة المنزل واقتصادیات مجالفيواستخدامھالتحلیليالمنھجتطبیق-١/٢

االسرة.
العالقةذاتالمعارفمعجھادموالخاصة بادارة المنزلالمعارفتطبیق- ١/٣

المھنیةممارستھفي
دارة المنزل امجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةبالمشاكلوعیاإظھار- ١/٤

واقتصادیات األسرة.
.لھاحلوالإیجادوالمھنیةالمشكالتتحدید- ١/٥
الوسائلواستخدامالمتخصصة،المھنیةتاراالمھمنمناسبنطاقإتقان- ١/٦
كنولوجیةالت

.المھنیةممارستھیخدمبماالمناسبة
العملفرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل- ١/٧
.مختلفةمھنیةسیاقاتفيقرارالاتخاذ- ١/٨
.علیھاالحفاظواستفادةأعليیحققبماالمتاحةاالقتصادیةالمواردتوظیف- ١/٩
ضوءفيالبیئةعلىالحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالوعيإظھار- ١/١٠

.اإلقلیمیةوالعالمیةیراتالمتغ
بقواعدتزامااللوالمصداقیةوزھةزابالنلتزام االیعكسبماالتصرف- ١/١١

المھنة
.مھنیاوأكادیمیاذاتھتنمیة- ١/١٢

اكتساب مھارات التفكیر االدارى السلیم وكیفیة اتخاذ القرارات فى معظم - ١/١٣

ف االداریة.المواق

ي-١/١٤ اري والفن داد المھ ع اإلع ایا المجتم عور بقض ل الش ن اج ریج م للخ
ادیة  ة االقتص ي واالجتماعی ة الت وث األكادیمی ي البح ك ف قاط ذل وإس

.تتناول تلك القضایا
، إعداداً والمؤسساتإدارة المنزلل إعداد كوادر من المتخصصین في مجا-١/١٥

بوه م ا اكتس ف م ن توظی نھم م خیص یمك ي تش ارات ف ة ومھ ن معرف
ادیة ة و االقتص كالت االجتماعی الج المش رة وع ة باألس المرتبط

.عالمجتمو
ة-١/١٦ ة والمیدانی ة التدریب العملي على إجراء البحوث العلمیة والعملی الخاص

بمجاالت ادارة المنزل.
االت ادارة المنزل وكذلك یتعرف على النظریات واألساسیات المتعلقة بمج- ١أالمعلومات والمفاھیم:-

مجاالت االقتصاد األسرى والحكومى.

یشرح كیفیة إعداد البرامج االرشادیة لرفع مستوى الوعى العام بمجاالت - ٢أ

ادارة المنزل واقتصادیات األسرة وحمایة البیئة

یقدر أھمیة ادارة الموارد.- ٣أ

یتعرف على كل جدید فى مجال تخصصھ.- ٤أ

األخالقیة والقانونیة لمھنة التدریس ویلتزم بھا.یفھم المبادئ- ٥أ

یدرك مبادئ وأساسیات الجودة فى ادارة المنزل والمؤسسات.- ٦أ

یدرك أساسیات وأخالقیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال - ٧أ

تخصصھ.

یفھم أسباب المشاكل اآلقتصادیة واالجتماعیة التى یتعرض لھا مجتمعھ.- ٨أ

یقیم ویحلل المشكالت المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل .- ١بھارات الذھنیة: المـب

یستخدم اسلوب حل المشكالت للتوصل الى حلول للمشكالت االقتصادیة - ٢ب

واالداریة فى األسر والمجتمعات.

یربط بین معارفھ ومعلوماتھ والعلوم األخرى لحل المشكالت المھنیة التى - ٣ب
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تواجھھ.

ر إحدى مشكالت المجتمع المتعلقة بمجاالت ادارة المنزل والمؤسسات یختا- ٤ب

ویكتب دراسة علمیة منھجیة حولھا.

یقیم المخاطر ویستنبط الحلول فى الممارسات المھنیة المتعلقة  بمجاالت  - ٥ب

ادارة المنزل واقتصادیات االسرة والمجتمع.

یخطط جیدا لیطور اداءه فى مجاالت ادارة المنزل.- ٦ب

یجید اتخاذ القرارات فیما یتعلق بالمشكالت االداریة الخاصة بندرة الموارد - ٧ب

فى االسرة والمجتمع.

یتقن المھارات المھنیة األساسیة الالزمة فى مجاالت ادارة المنزل  - ١جالمھارات المھنیة:-

والمؤسسات.

یكتب ویقیم التقاریر فى المجاالت االقتصادیة واالداریة.- ٢ج

یعد الدراسات والبحوث فى بیئتھ المحیطة لیتعرف على المشكالت القائمة - ٣ج

ویقترح الحلول.

یقیم الطرق واألدوات القائمة فى مجاالت االدارة واقتصادیات األسرة.- ٤ج

یدیر الوقت والجھد بكفاءة.- ١دالمھارات العامة:-

یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین.- ٢د

م ذاتیا.یتعل- ٣د

یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین فى النواحى الخاصة بادارة - ٤د

المنزل.

یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.- ٥د

یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات االحصائیة عند اعداده - ٦د

لألبحاث الخاصة بمجال التخصص.

عم الطالب (ذوى طرق د-
القدرات المحدودة والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

یمي مدي توافق الھیكل األكاد-
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً لتنوع 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة الكبیرة 

نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب -٩
أعمال السنھأدوات التقویم:-

اختبار تطبیقى
اختبار تحریري

√

√

√
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فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

سب (لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناالمكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي مما 
یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
التطویرإدارة الجودة و-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر بشكل 
دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي والموقع 
اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام العلمیة واعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج التعلیمي 

ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
ین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :المراجع

تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة ومخرجات 
التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-

توحید سیاسة القبول بالدراسات العلیا (القید ، التسجیل) وفق 
وانین الجامعیة.لوائح والق

تفعیل القواعد المنظمة لألشراف األكادیمي على رسائل -
الماجستیر من خالل وضع مقترح لتطویر نظام االشراف 

االكادیمى على رسائل الماجستیر .
التوعیة بالنظام اإللكتروني إلجراءات القید والتسجیل -

بالدراسات العلیا .
علیا وذلك من تحدیث توصیف برامج ومقررات الدراسات ال-

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

خالل وضع التقییم السنوى للبرامج والمقررات .
قیام وحدة الخریجین بتنفیذ خطة جذب المزید من -

الطالب الوافدین .    
التخصصاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
متخصصةعمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث العلمي برنامج:مقترحات قطاع األعمال لتطویر ال-

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

یخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التار



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تغذیة متقدمالغذاء و الاقتصادیات ) ٢(التخصصمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

منزلأعمال الادارة التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (٢(  عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   متحانة لالنظام المراجعة الخارجی-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید  %جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

غذائى فى مصر.ك النمط االستهال١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

تطور االستهالك الكلى فى مصر من السلع الغذائیة الرئیسیة.٢

التطور الكمى لنصیب الفرد فى مصر٣

نمط االنفاق الغذائى فى مصر.٤

العوامل التى أدت الى زیادة االستهالك الكلى من السلع الغذائیة.٥

هالك الغذائى.اآلثار الناجمة عن تزاید االست٦

ة الطلب على المواد الغذائیةادزی٧

مشكلة الغذاء فى الدول العربیة٨

المواد التى یحتاجها الجسم من الغذاء٩

١٠
القیمة -وظائف البروتینات-االحماض األمینیة وأهمیتها–البروتینات 

طرق تقییم البروتینات-الحیویة للبروتینات وكیفیة رفعها

١١
حتیاجات الیومیة اال- مصادرها- یدراتكربوهدرات (أشكال الالكربوهی

من الكربوهیدرات)

١٢
-األحماض الدهنیة وأنواعها- الدهون (التركیب الكیمیائى للدهون

ـ تأثیر بعض الدهون على مستوى الكولسترول فى الدم- مصادرها

١٣
فقد الماء من - الماء (المصادر التى یحصل بها الجسم على الماء

لجسم)ا

ح المعدنیة.ات واألمالنتامیالفی١٤

كیفیة تقدیر السعرات الحراریة فى الوجبات الغذائیة.١٥

الفعل الدینامیكى الخاص١٦

الترشید الغذائى.١٧

منظمات الرقابة على األغذیة١٨



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

ما یستجد من موضوعات٢٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

ائم- زام الق دى الت دریس م ین بالت
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √سالیب التعلیم والتعلمأ-

حل مشكالت√عصف ذھنى√

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √صلیة          أعمال ف√

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة          المراجع العلمیة-

رةغیر متوفمتوفرة بدرجة محدودة     √متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٧٨نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

ال یوجد-١ات تحسین المقررترحمق-٦

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
السابق العام 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن التنفیذیت التطویرتوقتوصیف التطویر مجاالت التطویر



العتمادواالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

یارى االرشاد فى االقتصاد المنزلىمقرر اختسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل(اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + ( ٢(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

الخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   المتحانارجیة لنظام المراجعة الخ-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جید جدا%١٠٠ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

النظرىالمحتوى مالموضوعات التي تم تدریسھا-

مبادئهة العمل االرشادى و د وفلسفماهو االرشا١



العتمادواالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

أهداف العمل االرشادى ومجاالته.٢

عملیة االتصال االرشادى.٣

طرق االتصال االرشادى.٤

الوسائل التعلیمیة االرشادیة.٥

مهارات االتصال واالنصات.٦

استراتیجیات االتصال٧

تتعرف على المعنیات االرشادیة.٨

ة.الرشادیالوسائل التعلیمیة ا٩

١٠
المشكالت االرشادیة فى مجال االقتصاد المنزلى.

تخطیط وتقییم البرامج االرشادیة.

ما یستجد من موضوعات١١

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

ةاقشمن√محاضرات نظریة                    √أسالیب التعلیم والتعلم-

حل مشكالت√عصف ذھنى√



العتمادواالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

المتاحة للتدریساإلمكانات -٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

رة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفمتوفرة            √اماتالمستلزمات والخ-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٧١نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

ا-٨ م تنفم ي ت ور ف ات التط ن مقترح ذه م ی
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

قادم:خطة التطویر للمقرر للعام ال-١٠

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویر مجاالت التطویر



العتمادواالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

التاریخ      /         /یع   التوق: د/ امیمة رءوف محمد أسم منسق المادة



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

النفس التعلیمىعلممقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

الخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   متحاننظام المراجعة الخارجیة لال-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

بینه وبین التربیة والتعلیم.التعلم: معناه وشروطه والفرق ١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢

سكنر) وتطبیقاتها في ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
المجال التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال ،ریات التعلم المعرفیة (الجشطالتنظ٤
التعلیمي.

التعلیمي.ندورا) وتطبیقاتها في المجال نظریات التعلم االجتماعیة (با٥

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي٦

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه٧

.انتقال أثر التعلم٨

.ما یستجد من موضوعات٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
ساسي للمقرراأل

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

>٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

نىتعلم تعاومناظرة√

قییم منتجات الطالب المنفذة من التریكو االلى والیدوى  ت: األعمال الفصلیة (تذكر)

نظرى                   √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة      √



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

دودة                غیر متوفرة محمتوفرة بدرجةمتوفرة    √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

فرةدة                غیر متومتوفرة                  متوفرة بدرجة محدو√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٠نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١ن المقررمقترحات تحسی-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

سئول عن التنفیذالمتوقیت التطویرف التطویر توصیمجاالت التطویر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

التاریخ      /         /محمد عبد العزیز نور الدیند/أ.: أسم منسق المادة



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

وع تطبیقى فى التخصص ادارة أعمال المنزلمشر مقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي٤) نظري + (ـ(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   جیة لالمتحانلخارنظام المراجعة ا-٦

٢أعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جید جدا%١٠٠ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاالموضوعات التي -

یادة فى محیط األسرةعلى القتطببیقات١



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

تطبیقات على اتخاذ القرارات فى محیط األسرة٢

تطبیقات على تحدید وصیاغة األهداف فى محیط األسرة٣

تطبیقات على تخطیط الموارد البشریة لألسرة (مورد الطاقة والجهد )٤

تبسیط األعمال المنزلیة٥

٦
یة لألسرة (القدرات تابع تطبیقات على  تخطیط الموارد البشر 

االتجاهات)–المهارات -ولالمی- واالستعدادات

تطبیقات على تخطیط الموارد الغیر بشریة لألسرة (مورد الوقت)٧

تابع تطبیقات على تخطیط الموارد الغیر بشریة (مورد المال)٨

سرة وفى المؤسسات.تطبیقات على  التنظیم فى محیط األ٩

ء فى محیط األسرة والمؤسسات.ابة وتقییم األداتطبیقات على الرق١٠

تطبیقات على مهارات االتصال١١

والمؤسساتبیئة العمل المناسبة داخل المنزل١٢

فنیات التصرف واالتیكیت (اتیكیت الزیارات)١٣

االعتذار)اتیكیت- اتیكیت االصغاء واالنصات–اتیكیت الحدیث ١٤

١٥
طرق تقدیم –(اتیكیت إعداد  المائدة اتیكیت الطعام والشرا ب 

كیف نأكل)-استخدام ادوات المائدة- الطعام

١٦
اتیكیت -تابع فنیات التصرف واالتیكیت (اتیكیت ارتداء المالبس

الجلوس والسیر)

اتیكیت الحفالت واالجتماعات١٧

أساسیات العالقات األسریة١٨
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١٩
دراسات فى الظواهر والمشكالت األسریة داخل المجتمع المصرى 

وكیفیة مواجهتها..

األمن والسالمة داخل المنزل٢٠

إدارة مورد األجهزة واألدوات المنزلیة (اإلستخدام)٢١

)الصیانةإدارة مورد األجهزة واألدوات المنزلیة (٢٢

صیانة المرافق المنزلیة٢٣

عاتما یستجد من موضو ٢٤

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

عصف ذھنىتعلم تعاونى√

عملى             √أعمال فصلیة          √طرق تقویم الطالب-

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤
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%٨٠ر(% ) :مقرنتیجة تقویم الطالب لل-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

ة التطویر للمقرر للعام القادم:خط-١٠

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویر مجاالت التطویر

الق دعبسمحمد عبد الخد/ أ.: أسم منسق المادة

د/ أسماء ممدوح فتحى

التاریخ      /         /التوقیع   
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

غة العربیة وآدابهااللمقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أاعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    2(  عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   تحانلالمنظام المراجعة الخارجیة -٦

ضیف الفرجانىد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید  %جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

قدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ت١
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تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢

التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها ٧

الدراسة العلمیة لألدب العربي ٨

الخطابة فن ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

حوار ومناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√ √

التعلم الذاتىتعلیم مباشر
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نظرى                          √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة                      √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√تلزمات والخاماتلمسا-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٧٩نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١اتما لم یتم تنفیذه من مقترح-٩

٢-

٣-

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

یذتنفالمسئول عن التوقیت التطویرتوصیف التطویر مجاالت التطویر
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اریخ      /         التوقیع   ضیف الفرجانى   د/ أ.: أسم منسق المادة الت
/
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

)اقتصادیات األسرة) (١التخصص(مقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (٢(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   متحانة لالنظام المراجعة الخارجی-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جید جدا%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

الطلب -أنواع النقود-صعوبات نظام المقایضة-ارهاووظائفها وأطو النقود (نشأتها١
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عرض النقود)-دوافع األفراد للتفضیل النقدى-على النقود

القیمة المضافة)-أنواع الدخل القومى-الدخل القومى (طرق قیاسه٢

النفاق الحكومى)ا- تابع الدخل القومى( االستثمار الصافى وتكوین رأس المال٣

التجارة الخارجیة.٤

٥
األسس العامة لوضع -تخطیط الدخل المالى لألسرة-دخل األسرة (أنواعه

وسائل ضغط المصروفات)- عوامل تؤدى لزیادة دخل األسرة-المیزانیات

السلع والخامات وكیفیة االنتفاع بها )-الهدف منه–ترشید االستهالك (تعریفه ٦

٧
البرمجة الخطیة –ى االستهالكى السلیمة وخلق الوععادات واالتجاهات تكوین ال

كأسلوب یساهم فى ترشید االستهالك)

٨
بعض النظریات المفسرة للسلوك االستهالكى( النظریة االقتصادیة للسلوك 

النظریة االقتصادیة االجتماعیة)- النظریة االقتصادیة النفسیة-االستهالكى

٩
منحنیات -تهللكلبحث فى سلوك المسمناهج ا-یف الطلبنظریة الطلب (تعر 
االشباع وتوازن -العالقة االستبدالیة والتكاملیة بین السلع- االشباع المتماثل

المستهلك)

مرونة دوال الطلب)-اشتقاق دوال طلب السوق-منحنیات انجل١٠

١١
السعریة لدوال العوامل المؤثرة على المرونة -المرونة السعریة لدوال الطلب 

المرونة الدخلیة لدوال الطلب)- ریة لدوال الطلبالمرونة العبو -لبالط

١٢
المیل الحدى - المیل المتوسط لالستهالك-الدالة االستهالكیة(الدخل واالستهالك

تحدید مستوى الدخل القومى)- لالستهالك

العوامل المؤثرة على االستهالك١٣

توزیع الدخل١٤

المالیة للمؤسساتالسیاسة١٥
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األسعار النسبیة١٦

سعر الفائدة١٧

السیاسة المالیة للحكومة١٨

مضاعف أو مكرر االستثمار١٩

٢٠
السلع االستهالكیة غیر -السلع االستهالكیة المعمرة-أنواع السلع (السلع االنتاجیة

المعمرة)

تقسیمات رأس المال( رأس المال الثابت والمتداول)٢١

قانون العرض)-مصدر العرض-قتصادى للعرضالعرض(المفهوم اال٢٢

الظروف التى تحدد العرض فى فترة زمنیة)-العرض من المخزون٢٣

مرونة العرض وطرق قیاسها.-العوامل التى تحدد العرض–العرض من االنتاج ٢٤

دوافع الشراء-مراحل عملیة الشراء–ادارة الشراء ٢٥

موارد األسرة فى ادارة الغذاء)-ادارة الغذاء-راءتكلفة الش- شرائیةالمواقف ال٢٦

دراسات تطبیقیة على ماتم دراسته.٢٧

ما یستجد من موضوعات٢٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة                 √أسالیب التعلیم والتعلم-
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حل مشكالت√عصف ذھنى√

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة           لمیةالمراجع الع-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

فرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتومتوفرة    √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٧٧٫١نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ا -٨ م تنم ي ت ور ف ات التط ن مقترح ذه م فی
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-
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٣-

للعام القادم:خطة التطویر للمقرر -١٠

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویر جاالت التطویرم

التاریخ      /         /التوقیع   عبسمحمد عبد الخالق د: د/ أسم منسق المادة
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

باللغة االنجلیزیةالتخصصمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لالمتحانجیة نظام المراجعة الخار-٦

الحسینى محمد صابر الخبیرد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %١٠٠جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

وى النظرىمحتلامالموضوعات التي تم تدریسھا-

١
National Organization Of  Home Economists

1-professional Associations
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2-The American Home Economics Association.
3-The Department of Home Economics Of The

National Education  association.
4- The home economics Division Of The American

Vocational Association>
5-The National Association Of  Extension Home

Economists (NAEHE)
6- American school Food Service Association

٢

 Home Making
1- Home Economists As Home Makers
2- Management
3- Sheltering the family.
4- Feeding the family
5- Clothing the family.
6- Providing a suitable Environment
7- Community life and self expression

٣

 Careers in Home Economics Extension
1- Work with 4-H Clubs
2- The Type Of  Person Needed
3- State Extension Positions
4- Advantages And Disadvantages Of

Extension Work
5- What The Position pays.

٤ The Beginnings Of Home Economics
1- Early Education For Women

٥

 Child Development And Family Relations.
1- Youth Activities
2- Adult Work
3- Counseling
4- Social  Work
5- Communication
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٦

 Clothing, Textiles, And Applied Art.
1-designing
2- Producation
3- Distribution
4- Promotion

٧

 Food And Nutrition
1- Dietetics
2- Nutrition
3- Food Service
4- Institution Adminstration
5- Creative Food Careers

٨

 Family Economics, Home Management ,
Housing, Furnishings, And Equipment
1-Management And Family Finance.
2- Administration
3- Consultation
4-Housing And Equipment

Interior Decoration5-

٩

 Home Economics Research: (Fields Of
Research)
1-Food And Nutrition Research
2-Textiles and Clothing Research
3- Housing and Equipment Research
4-Consumer Education, Consumption nd
Household Economics, And Marketing Research
5-Family Relations And Child Development.

١٠

 The  Convenient Kitchen
1- Kitchen Location
2- Shape Of  Kitchen
3- Size Of The Kitchen
4- Wiring And Lighting The Kitchen
5- Kitchen Arrangement
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ما یستجد من موضوعات١١

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

حل مشكالت

نظرى                         √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة            المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√ة              وفرمتالوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٧٩) :نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% -٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

٢-

٣-

ا -٨ ي م ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ت
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

یر للمقرر للعام القادم:تطوخطة ال-١٠

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویر مجاالت التطویر

التاریخ      /         /التوقیع  بر الخبیر    الحسینى محمد صاد/ أ.: أسم منسق المادة



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تطبیقات مادة التخصص ادارة الموارد وترشید االستهالكمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة اعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

اولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي٣) نظري + (   (ـعدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید  %جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

توى النظرىمحالمتم تدریسھاالموضوعات التي -

ماهیة الموارد االقتصادیة١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

أسباب دراسة الموارد االقتصادیة٢

أنواع الموارد.٣

عالقة الموارد االقتصادیة بعلمى االقتصاد والجغرافیا.٤

الموارد االقتصادیة فى مصر.٥

صندوق النقد الدولى٦

تعویم العمالت.٧

التضخمیة)الفجوة -ألسواقنون فالراس عن اقا-التضخم.( تعریفه٨

عالج التضخم)-أسباب التضخم–أنواع التضخم ٩

١٠
استراتیجیات التحول نحو -الخصخصة (مفهوم وأشكال الخصخصة

القطاع الخاص)

١١
أهمیة -االثار االیجابیة والسلبیة لسیاسة التحول الى القطاع الخاص

ج المصرى البرنام- المصرىسیاسة الخصخصة بالنسبة لالقتصاد 
ة)للخصخص

١٢
قانون قطاع األعمال العام -إنشاء الصندوق االجتماعى للتنمیة

رسم السیاسات وتحدید الخطوط العریضة فى مجال -والئحته التنفیذیة
الخصخصة)

توجیه الرسالة االعالمیة)- رسالة االعالم عن االصالح االقتصادى١٣

١٤
(المعامالت میزان المدفوعات-جارة الخارجیةاالتجاهات الحدیثة للت

المعامالت الرأسمالیة)-المعامالت الغیر منظورة-المتطورة

١٥
-االتفاقیات العامة للتعریفات الجمركیة والتجاریة الجات (أهداف الجات

-مبدأ الشفافیة-مبدأ عدم التمییز- المبادئ األساسیة لمنظمة الجات
جاریة.أ المفاوضات التمبد-المتبادلةمبدأ التخفیضات الجمركیة



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

اآلثار االیجابیة والسلبیة التفاقیة الجات١٦

١٧
معدل -معدل الموالید - الخصوبة-الموارد البشریة (حجم السكان

النمو السكانى)-الهجرة- الوفیات

١٨
الخدمات والتسهیالت التى -الممتلكات- موارد األسرة الغیربشریة (المال

الوقت)- لمجتمعیوفرها ا

١٩
-المیول واالتجاهات- القدرات-موارد األسرة البشریة (الطاقة

العلم والمعرفة)-المهارات

القواعد الواجب مراعتها عند استخدام الموارد)–السمات العامة للموارد ٢٠

العوامل المؤثرة على استخدام موارد األسرة.٢١

٢٢
-الدخل المعنوى-الدخل العینى- ادارة الدخل المالى (الدخل النقدى

المیزانیة)

٢٣
أسباب اختالف –ادارة الوقت( العوامل المؤثرة فى استعمال الوقت 

تخطیط الوقت)-الوقت من أسرة الخرى

ادارة الطاقة البشریة٢٤

٢٥
-الثمن–مة القی-الندرة- المنفعة-بعض المفاهیم االقتصادیة( الحاجة

الثروة)–السوق- سعر الصرف–المنشأة -السلعة

المشكلة االقتصادیة وطبیعتها٢٦

٢٧
-الدالة االستهالكیة-المیل الى االستهالك-ترشید االستهالك (أهمیته

السلوك االستهالكى لألسرة)-خصائص المستهللك الرشید

نظریة سلوك المستهلك٢٨

ن%- ھ م م تدریس ا ت وى لم المحت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

حل مشكالت√عصف ذھنى√

طرق تقویم الطالب-

ىتطبیق√أعمال فصلیة        √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة √متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٨نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
ق العام الساب

١-

٢-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

فیذلتنالمسئول عن اتوقیت التطویرتوصیف التطویر مجاالت التطویر

التاریخ      /         /محمود فرحان حسین        د/ أ.: أسم منسق المادة



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

منــاهج البحــث العلمــى فــى مجــاالت التخصــصمقــرر فــى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١
التربیة

)إدارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   المراجعة الخارجیة لالمتحاننظام-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید  %جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

النظرىالمحتوىمالموضوعات التي تم تدریسھا-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١
أهدافـه، وظائفـه، العلمـي، مفهـوم البحـث :/ التربويطبیعه البحث العلمي

خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢

المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٣

مه)یالمنهج التحلیلي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقو ٤

٥
المــنهج شــبه التجریبــي (مفهومــه، خصائصــه، خطواتــه، متغیراتــه، نمــاذج 

تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√√

عصف ذھنىتعلم تعاونى

نظرى                          √طرق تقویم الطالب-

ال فصلیة                      أعم√

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة           √متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٠نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق 

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-

٣-

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویریر توصیف التطومجاالت التطویر

التاریخ      /         /التوقیع   : د/ امیمة رءوف محمد   أسم منسق المادة



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

یةأصول تربسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√وفر                   متالخارجیة لالمتحانمراجعة نظام ال-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠اجحن١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید %جید جدا%١٠٠ممتاز   %٠

تدریس المقرر-٢

ىر المحتوى النظمالموضوعات التي تم تدریسھا-

التربیة والمجتمع.١



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

بیة والثقافة.التر ٢

التربیة والتغیر االجتماعي.٣

التنشئة االجتماعیة والتربیة.٤

التربیة والضبط االجتماعي.٥

ما یستجد من موضوعات٦

-

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملىمحاضرات نظریة        √م والتعلمأسالیب التعلی-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

شفوىنظرى                     √طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة       √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرةة محدودة                غیر بدرجمتوفرة √متوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٦٫٦رر (%)نتیجة تقویم الطالب للمق

-١لمقررمقترحات تحسین ا-٦

٢-

٣-

مالحظات المراجعین الخارجین-٧

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
السابقالعام

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن یرتوقیت التطوتوصیف التطویررمجاالت التطوی
التنفیذ

ىلمحتوتطویر ا

قررتطویر طرق تدریس الم

تطویر تقویم المقرر

المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التربوياإلحصاءسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید %١٠٠جید جدا%٠ممتاز  %٠

تدریس المقرر-٢

محتوى النظرىلامالموضوعات التي تم تدریسھا-

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١
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.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيو أنواع المتغیرات والمقاییس٥

عها.أنواو العینات ٦

.سب المستخدمة في االحصاءالحابرامجأمثلة ل٧

.وضوعاتما یستجد من م٨

-

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

د- وعات ى تغم ان لموض ة االمتح طی
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                     تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
.عمل أبحاث وتكلیفات-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

درجة محدودة                غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة ب√یةالمراجع العلم-

√
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متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرةبدرجة محدودة                غیرمتوفرة متوفرة          √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٥٫٧تقویم الطالب للمقرر(% ) :نتیجة-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

٣-

راجعین الخارجینت الممالحظا-٧

ذ-٨ م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح ه م
العام السابق

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

ئول عن المستوقیت التطویرصیف التطویرتومجاالت التطویر
التنفیذ

تطویر المحتوى

س المقررتدریتطویر طرق

تطویر تقویم المقرر
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التعلیمي واإلرشاد النفسيالتوجیة سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسمالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   ة لالمتحاننظام المراجعة الخارجی-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید %جید جدا%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتدریسھامتالموضوعات التي -

١
اد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي والعلوم ماهیة االرش

المتصلة بهما.
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أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

عملىمحاضرات نظریة                      تدریب √أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

مكانات المتاحة للتدریسإلا-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة           √ات والخاماتزمتلالمس-
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ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٩٫٥:نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% )-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

٣-

-١مراجعین الخارجینمالحظات ال-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

طویر للمقرر للعام القادم:خطة الت-١٠

ویرتوقیت التطتطویرتوصیف المجاالت التطویر

محتوىتطویر ال

تطویر طرق تدریس المقرر

تطویر تقویم المقرر

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر
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واالعتمادالتعلیمجودةنلضماالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

ا التربیةتكنولوجیسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید %جید جدا%١٠٠ممتاز   

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

یة.وم تكنولوجیا التربمفه–ة وجیا التربیماهیة تكنول١
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الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.٢

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.٣

٤
تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.٥

ویة.ا التربالتكنولوجیتطور مجال٦

منظومة تكنولوجیا التربیة.٧

.ما یستجد من موضوعات٨

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة  

تقییم منتجات الطالب المنفذة من التریكو االلى والیدوى  األعمال الفصلیة (تذكر): 

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

للتدریسلمتاحة كانات ااإلم-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              √الوسائل المعینة-
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متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√ماتات والخامستلزمال-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٥٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١حسین المقررحات تمقتر-٦

٢-

٣-

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

مجاالت التطویر

تطویر المحتوى

لمقررریس اتطویر طرق تد
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التخصصيفریسطرق تد: سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) نظري ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر  الخارجیة لالمتحانالمراجعةنظام -٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد  %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید  %٠جید جدا%ممتاز  %١٠٠

تدریس المقرر-٢

الموضوعمریسھادتالموضوعات التي تم -

المقررأھمیةومحتوىلعرضالتمھید-1
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مفهوم طرق  التدریس ومبررات استخدام طرق التدریس الحدیثة2

3
تربویة  لتنویع استراتیجیات، طرق و اسالیب التدریس التدریس الحدیثة، األسس ال

طرق التدریس. 

4
یس في مجال تدر استخدام الحاسب األلي في التدریس وتوظیف األنترنت

اد المنزلياألقتص

ا ت%- وى لم ن المحت ھ م م تدریس
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

و- ان لموض ة االمتح دى تغطی ت اعم
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

یةبحثیة فردیة وجماعت افتكلی

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة              √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              لمعینةالوسائل ا-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                  √المستلزمات والخامات-

ال یوجدتنظیمیة:قیود أداریة و-٤

یم الطالب للمقرر (%)نتیجة تقو

√
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%٨٦٫٦نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١مقترحات تحسین المقرر-٦

٢-

٣-

-١الخارجینالمراجعینمالحظات -٧

٢-

٣-

ي-٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
م السابقالعا

تم تنفیذه من مقترحاتما لم ی-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

المحتوىتطویر 

تطویر طرق تدریس المقرر

تطویر تقویم المقرر

رتنفیذ المقرطویر تطویر تنفیذ المقررت
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التخصـــــــــص (إدارة المشـــــــــروعات بیقـــــــــي فـــــــــي مشـــــــــروع تطسم المقرر ورمزه الكوديأ-١
الصغیرة)

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي٤) نظري + (    -(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسمب+ أرمقررخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      االمتحانیجة نت-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %١٠٠جداید ج%ممتاز   %٠

تدریس المقرر-٢
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المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

تعریف المشروع الصغیر١

معاییر تمییز أنواع المشروعات الصغیرة.٢

أشكال الملكیة القانونیة للمشروعات الصغیرة.٣

خصائص المشروعات الصغیرة.٤

ممیزات المشروعات الصغیرة٥

یر.دورة حیاة المشروع الصغ٦

غیرة.ات األعمال الصالریادة ومشروع٧

عوامل نجاح المشروعات الصغیرة.٨

المشروعات الصغیرة وادارة األزمات التى تواجه المشروع.عوامل فشل ٩

ادارة المشروعات الصغیرة.١٠

ادارة الموارد البشریة فى المشروع الصغیر.١١

ر التمویل.دامصو االدارة المالیة فى المشروعات الصغیرة١٢

ة التسویق.ار اد١٣

دراسة جدوى المشروعات الصغیرة.١٤

١٥
لالستراتیجیات التى تتبعها الدول المتقدمة فى إنشاء وادارة نماذج 

المشروعات الصغیرة.

ما یستجد من موضوعات١٦

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس ائمین بالم ت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √التعلمالتعلیم وأسالیب -

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
كلیفات.عمل أبحاث وت-

.وتحریریةامتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ودة    متوفرة بدرجة محدمتوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              ل المعینةوسائال-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

%٨٥٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١قترحات تحسین المقررم-٦

٢-

٣-

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

-
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ترحافیذه من مقتما لم یتم تن-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

تطویر المحتوى

طرق تدریس المقررتطویر 

تطویر تقویم المقرر

تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر 



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

معلوماتمصادر السم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید %جید جدا%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

ى النظرىحتو الممي تم تدریسھاالموضوعات الت-

تطورها.المعلومات،ومراحلمصادر م مفهو ١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات ٤

٥
ـــوم االجتماعیـــة صـــة فـــي المتخصو عیـــة العامـــة مصـــادر المعلومـــات المرج العل

المصادر السمعیة والبصریة والوسائط المتعددةو إلنسانیةوالتقنیة وا

٦
االنترنـــــت ومحركـــــات البحـــــث -المكتبـــــة  اإللكترونیـــــة كمصـــــدر للمعلومـــــات 

كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

كتالت المعلوماتیةون والتالتعا-المعلومات تقییم مصادر٨

.ما یستجد من موضوعات٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

ة االمتح- دى تغطی وعات م ان لموض
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة           

یة وجماعیةتكلیفات بحثیة فرد

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة     متوفرة  √المراجع العلمیة-

√



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

دودة                غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محمتوفرة                  √المستلزمات والخامات-

ال یوجدأداریة وتنظیمیة:قیود-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٩٫٥نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١ترحات تحسین المقررمق-٦

٢-

٣-

-١الخارجینمالحظات المراجعین-٧

٢-

٣-

ات الت-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف ط
العام السابق

تم تنفیذه من مقترحاتما لم ی-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن ت التطویرتوقیتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

تطویر المحتوى

رق تدریس المقررتطویر ط
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

اإلقتصــادیات () باللغـة اإلنجلیزیـة٢(خصـصالتفـي مقـررسم المقرر ورمزه الكوديأ-١
الدولیة)

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسم+ أربمقررخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      االمتحانیجة نت-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز   %١٠٠

لمقررتدریس ا-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

االنفاق الحكومى١

رأس المال٢

العمل٣

اقتصادیات الدخل٤

الدائرة التدفقیة٥

البطالة ومستوى االقتصاد٦

العامالتوازن ٧

الدخل القومى٨

دائرة األعمال٩

ىلاالنتاج والطلب الك١٠

المیزانیة النقدیة١١

االنفاق والطلب١٢

النقود والبنوك١٣

البطالة١٤

االستثمار االقتصادى١٥

النقود١٦

البطالة الكاملة واالنتاج١٧

مستوى االسعار١٨



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

النقود واالنفاق واالدخار١٩

یستجد من موضوعاتما ٢٠

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس ئام مین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
كلیفات.تعمل أبحاث و -

وتحریریة.امتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ودة    متوفرة بدرجة محدمتوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٨٫٥نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥
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-١قترحات تحسین المقررم-٦

٢-

٣-

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

ات-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي تطالم ور ف
العام السابق

رحاتفیذه من مقتما لم یتم تن-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

تطویر المحتوى

طرق تدریس المقررتطویر 

تطویر تقویم المقرر

مقررتطویر تنفیذ المقرریذ التطویر تنف
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

متقدم)ترشید إستهالك()١(خصصالتفي مقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     من القسمع أعضاء خماسي مقرر + أربالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-
عدد الطالب الحاضرین اإلمتحان-

١
-

%صفرعدد    %١عدد      اننتیجة االمتح-
راسب١٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز  %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١
العوامل -العوامل األساسیة التى تحدد عرض السلعة-العرض(تعریفه

المحددة لمرونة العرض)

العالقة بین االیراد الحدى والسعر ومرونة الطلب٢

٣
التمییز -الحتكارالكاملة وسوق اة فسأوجه المفاضلة بین سوق المنا-

ریق اجراءات الدولة للتحكم فى االحتكار (التنظیم عن ط- السعرى
التنظیم عن طریق الضرائب)-التسعیر الجبرى

٤

االستهالك كمتغیر اجتماعى محددات االستهالك االجتماعیة( العادات 
ك والوعى هالستاال-الثقافة االجتماعیة- الدیانات-والتقالید االجتماعیة

االستهالك وعلم االجتماع - ك والقومیة والحضارةاالستهال-تماعىاالج
االستهالك والفقر)-الصناعى

٥
االستهالك وتنمیة -دور االستهالك فى التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

الطلب

تطویر العادات االستهالكیة.٦

٧
تها فى ترشید عاراالمقصود بترشید االستهالك، العوامل الواجب م

ستهالكة ترشید االالستهالك، أهمیا

٨
خصائص المستهلك -الدالة االستهالكیة -االستهالك المیل الى 

الرشید.

٩
ترشید -ترشید االستهالك الغذائى - السلوك االستهالكى لألسرة 

االستهالك الملبسى ترشید استهالك المسكن

١٠
المستهلك حقوق-المیاه كهالترشید استهالك الطاقة وترشید است

ایة مصالحهوحم

١١
منظمات الدفاع  عن المستهلك -االرشادیة لحمایة المستهلك المبادئ 

قوانین حمایة المستهلك.

العوامل -العوامل األساسیة التى تحدد عرض السلعة-العرض(تعریفه١٢
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المحددة لمرونة العرض)

ونة الطلبمر و العالقة بین االیراد الحدى والسعر١٣

١٤
التمییز -ملة وسوق االحتكارأوجه المفاضلة بین سوق المنافسة الكا

اجراءات الدولة للتحكم فى االحتكار (التنظیم عن طریق - السعرى
التنظیم عن طریق الضرائب)-التسعیر الجبرى

١٥

االستهالك كمتغیر اجتماعى محددات االستهالك االجتماعیة( -
االستهالك -االجتماعیةالثقافة- الدیانات- الجتماعیةایدالعادات والتقال

االستهالك وعلم -االستهالك والقومیة والحضارة-والوعى االجتماعى
االستهالك والفقر)-االجتماع الصناعى

١٦
االستهالك وتنمیة -دور االستهالك فى التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

الطلب

ة.كیتطویر العادات االستهال١٧

موضوعاتما یستجد من ١٨

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
قررالم

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةة                      دراسة حال

ت.حضیر محاضرات-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

وتحریریة.امتحانات شفویة
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نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

لى             عم√أعمال فصلیة          √

تاحة للتدریساإلمكانات الم-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة    متوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√تالمستلزمات والخاما-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٤٫٢نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-١ین المقررت تحسقترحام-٦

٢-

٣-

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

فیذه من مقترحاتما لم یتم تن-٩



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

عن المسئول توقیت التطویرتوصیف التطویرت التطویرمجاال
تنفیذال

تطویر المحتوى

طرق تدریس المقررتطویر 

تطویر تقویم المقرر

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

(إدارة أعمال منزل متقدم)في التخصصیاريإختمقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسمخماسي مقرر + أربالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

٢عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

قبول.م%٠جید  %٠جداید ج%١٠٠ممتاز   %٠

رتدریس المقر-٢

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

مفهوم االدارة وتعاریفها١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

اإلدارةأهمیة علم ٢

اإلدارةأهداف ٣

االدارة العلمیة وروادها٤

العالقة بین االدارة والبیئة٥

العالقة بین علم االدارة وغیرها من العلوم٦

عالقة بین االدارة والمواردلا٧

مؤسسات والمنظمات كنظام متكامل.الرة فىاالدا٨

٩
- واجبات القائد-وظائف القیادة-القیادة واتخاذ القرارات (انواع القیادة

المهارات التي تتوفر فى القائد)

١٠
مقومات القرار -انواع القرارات-اتخاذ القرار(مفهوم وطبیعة القرار

اجه اتخاذ التى تو المصاعب والمعوقات-ملیة اتخاذ القرارع- االدارى
القرار)

١١
أهمیة األهداف فى -أنواع األهداف-األهداف (تعریف الهدف

المنظمات والمؤسسات وسائل تحدید األهداف فى المنظمات 
شروط نجاح األهداف)-والمؤسسات

١٢

ط فى أهمیة التخطی-أركان التخطیط-التخطیط (تعریف التخطیط
- مجاالته ومداه الزمنىط من حیثالمنظمات والمؤسسات أنواع التخطی

األسباب الرئیسیة لفشل - أسس كفاءة التخطیط بالمؤسسات والمنظمات 
التخطیط)

اإلنتاجعالقة دوافع العمل بزیادة وسرعة ١٣

١٤
-أبعاد التنظیم-التنظیم فى المنظمات والمؤسسات(تعریف التنظیم

العوامل - لتنظیمالمبادئ األساسیة ل-یم أنواع التنظیمأهمیة التنظ
المؤثرة فى التنظیم)



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١٥
-مجاالت الرقابة- الرقابة وتقییم األداء (األسباب التى تدعو الى الرقابة

الصعوبات والعقبات -مراحل وخطوات العملیة الرقابیة-أشكال الرقابة
ة)الرقابة على الموارد البشری-التى تواجه الرقابة

١٦
-دینامیكیة االتصال- تعریف االتصال-االتصال (ماهیة االتصال

أهمیة االتصال وأغراضه)-أسالیب االتصال

ادارة موارد األسرة١٧

تخطیط المورد المالى لألسرة١٨

تخطیط  وقت األسرة١٩

تخطیط مورد الطاقة أو الجهد٢٠

ما یستجد من موضوعات٢١

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.اضراحضیر محت-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

وتحریریة.امتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا

ض
ر 
ا

ت



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة    ة   متوفر√المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةمحدة بدرجةمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

%٨٤٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

-١قترحات تحسین المقررم-٦

٢-

٣-

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

فیذه من مقترحاتنما لم یتم ت-٩

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

تطویر المحتوى



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

طرق تدریس المقررتطویر 

طویر تقویم المقررت

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر



العتمادوالیمالتعجودةنلضماالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

یارى االرشاد فى االقتصاد المنزلىمقرر اختسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل(اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + ( ٢(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √المتحاننظام المراجعة الخارجیة ل-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد    نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٣٣٫٣جید %٦٦٫٩جید جدا%٠ممتاز   %٠

مقررتدریس ال-٢

ظرىالمحتوى النمدریسھات التي تم توضوعاالم-

ماهو االرشاد وفلسفة العمل االرشادى ومبادئه١



العتمادوالیمالتعجودةنلضماالقومیةالھیئة

أهداف العمل االرشادى ومجاالته.٢

عملیة االتصال االرشادى.٣

طرق االتصال االرشادى.٤

الوسائل التعلیمیة االرشادیة.٥

مهارات االتصال واالنصات.٦

لات االتصااستراتیجی٧

.نیات االرشادیةتتعرف على المع٨

التعلیمیة االرشادیة.ائللوسا٩

١٠
المشكالت االرشادیة فى مجال االقتصاد المنزلى.

تخطیط وتقییم البرامج االرشادیة.

ما یستجد من موضوعات١١

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

ائمین- زام الق دى الت دریس م بالت
ى المقررحتوبم

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة          √تعلمواللتعلیم لیب اأسا-

حل مشكالت√عصف ذھنى√



العتمادوالیمالتعجودةنلضماالقومیةالھیئة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى√أعمال فصلیة          √

یسالمتاحة للتدراإلمكانات -٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √العلمیةاجعالمر-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              الوسائل المعینة-

√

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةفرةمتو√اماتتلزمات والخالمس-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٠نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.ضا توزیع إستبیان ر-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

.األولىي المحاضرة مناقشة توصیف المقرر شفھیا ف-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

یف-١ ع توص ي التوزی الب ف ى الط رر عل مق
المحاضرة األولى.

نات مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحا-٢
الطالب.مع

یم الم-٣ ى تقی الب عل جیع الط رة وطریقتش ة حاض
ریس بانتظام.التد

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١مقترحاتما لم یتم تنفیذه من -٩

اخل القسم.ب دانشغال الطالب بأعمال االنتدا-٢



العتمادوالیمالتعجودةنلضماالقومیةالھیئة

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

قادم:خطة التطویر للمقرر للعام ال-١٠

ول عن المسئتطویرتوقیت التوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

ة ابووض ط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی

در ة الت یس وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرالتدریسأثناء

د ة رتق ةیم تغذی اجع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

قررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ الم

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رقرأستاذ الم

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

ألولى.المحاضرة ا

ابدای م ة الع
الدراسي

رأستاذ المقر

تبیا ع إس ا توزی ن رض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

ررأستاذ المق

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رستاذ المقرأ



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

النفس التعلیمىعلممقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

يملعلخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد    نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید  %٣٣٫٣جید جدا%٦٦٫٩ممتاز   %

ررقمتدریس ال-٢

النظرىالمحتوىماالموضوعات التي تم تدریسھ-

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢

سكنر) وتطبیقاتها في ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
المجال التعلیمي.

ي المجال تولمان) وتطبیقاتها ف،(الجشطالتةریات التعلم المعرفینظ٤
تعلیمي.ال

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.٥

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي٦

.يبرونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیم،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه٧

.انتقال أثر التعلم٨

.عاتن موضو تجد مما یس٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

دى تغط- ان لموةیم وعات االمتح ض
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

تعلم تعاونىمناظرة√

تقییم منتجات الطالب المنفذة من التریكو االلى والیدوى  األعمال الفصلیة (تذكر): 

نظرى                   √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة      √



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              √الوسائل المعینة-

بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرةمتوفرة         √لمستلزمات والخاماتا-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٠نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

ة.خیرتوزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األ-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

ولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األ-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

م تنفی-٨ ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح ذه م
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
لى.المحاضرة األو

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

جیع-٣ ة تش رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل الط
لتدریس بانتظام.ا

.متكرر عن المحاضرةالطالب الغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

حان العملي.متالبدایة المبكرة إل-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

عن المسئول توقیت التطویروصیف التطویرتمجاالت التطویر



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

ذ المقررأستادایة العامب

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرناء التدریسأث

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم  رة تقی المحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرناء التدریسأث

د ةتق ة راجع یم تغذی
ن خ حیح م الل تص

ءاألدا

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل
لمحاضرة األولىي اف

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ر ي المق فھیا ف ر ش

المحاضرة األولى.

ة ا ام بدای لع
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
رر البالط ن المق ع

رة ف ي المحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دةوعل ح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تغذیة متقدمالغذاء و الاقتصادیات ) ٢(ى التخصصمقرر فسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

منزلأعمال الادارة التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (٢(  عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

قسم العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من الالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √المتحاننظام المراجعة الخارجیة ل-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفردد ع%١٠٠عدد     نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید  %٠جید جدا%٠ممتاز   %١٠٠

ررتدریس المق-٢

رىظالمحتوى النمتم تدریسھاالموضوعات التي-

نمط االستهالك الغذائى فى مصر.١
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تطور االستهالك الكلى فى مصر من السلع الغذائیة الرئیسیة.٢

التطور الكمى لنصیب الفرد فى مصر٣

نمط االنفاق الغذائى فى مصر.٤

سلع الغذائیة.الالعوامل التى أدت الى زیادة االستهالك الكلى من٥

ستهالك الغذائى.الاآلثار الناجمة عن تزاید ا٦

زیادة الطلب على المواد الغذائیة٧

مشكلة الغذاء فى الدول العربیة٨

المواد التى یحتاجها الجسم من الغذاء٩

١٠
القیمة -وظائف البروتینات-االحماض األمینیة وأهمیتها–البروتینات 

تقییم البروتیناتطرق -وكیفیة رفعهاتاالحیویة للبروتین

١١
االحتیاجات الیومیة - مصادرها- وهیدرات (أشكال الكربوهیدراتبالكر 

من الكربوهیدرات)

١٢
-األحماض الدهنیة وأنواعها- الدهون (التركیب الكیمیائى للدهون

ـ تأثیر بعض الدهون على مستوى الكولسترول فى الدم- مصادرها

١٣
ن مفقد الماء - لى الماءجسم عها الر التى یحصل بداصالماء (الم

الجسم)

الفیتامینات واألمالح المعدنیة.١٤

كیفیة تقدیر السعرات الحراریة فى الوجبات الغذائیة.١٥

الفعل الدینامیكى الخاص١٦

الترشید الغذائى.١٧

منظمات الرقابة على األغذیة١٨
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ما یستجد من موضوعات٢٩

م تدریسامل%- ن المحتت وى ھ م
للمقرراألساسي

١٠٠%

دى- زم دریس الت ائمین بالت ام الق
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

>٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

حل مشكالت√عصف ذھنى√

ىنظرى                          شفو√طرق تقویم الطالب-

عملى             √صلیة أعمال ف√

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة          المراجع العلمیة-

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة     √متوفرة              ینةالوسائل المع-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٢٫٧یم الطالب للمقرر(% ) :نتیجة تقو-٥

رة.توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخی-١مقترحات تحسین المقرر-٦

مان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ض-٢

توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.مناقشة -٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-
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٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

یف -١ ع توص ي توزی الب ف ى الط رر عل المق
.المحاضرة األولى

متحانات مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واال-٢
الطالب.مع

جیع -٣ ة تش رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل الط
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١قترحاتمن مما لم یتم تنفیذه-٩

داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنتداب-٢

تحان العملي.البدایة المبكرة إلم-٣

م القادم:خطة التطویر للمقرر للعا-١٠

المسئول عن توقیت التطویرصیف التطویرتومجاالت التطویر
التنفیذ

اة الفتطویر المحتوى روق مراع
لفردیةا

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرثناء التدریسأ

مقررتطویر تقویم ال

ى  الب عل جیع الط تش
یم ا رة تقی لمحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ة رایم تغذتق ةی جع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

ررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المق

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

المحاضرة األولىفي 

ام  ة الع بدای
الدراسي

رالمقرأستاذ

یف  ة توص مناقش
رر ي المق فھیا ف ش

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ع إس ا تبیانتوزی رض
الب رر الط ن المق ع

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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رة  ي المحاض ف
األخیرة.

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دعل ة وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
ي.الدراس

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

)اقتصادیات األسرة) (١التخصص(مقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (٢(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي    النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √متحاننظام المراجعة الخارجیة لال-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفردد ع%١٠٠عدد نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %٠جید جدا%٠ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتدریسھاالموضوعات التي تم -

الطلب -أنواع النقود-صعوبات نظام المقایضة-النقود (نشأتها ووظائفها وأطوارها١
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عرض النقود)-دوافع األفراد للتفضیل النقدى-على النقود

القیمة المضافة)-أنواع الدخل القومى-الدخل القومى (طرق قیاسه٢

االنفاق الحكومى)- الماللصافى وتكوین رأسومى( االستثمار ادخل القتابع ال٣

التجارة الخارجیة.٤

٥
األسس العامة لوضع -تخطیط الدخل المالى لألسرة-دخل األسرة (أنواعه

وسائل ضغط المصروفات)- عوامل تؤدى لزیادة دخل األسرة-المیزانیات

النتفاع بها )السلع والخامات وكیفیة ا-الهدف منه–ترشید االستهالك (تعریفه ٦

٧
البرمجة الخطیة –لعادات واالتجاهات السلیمة وخلق الوعى االستهالكى تكوین ا

كأسلوب یساهم فى ترشید االستهالك)

٨
بعض النظریات المفسرة للسلوك االستهالكى( النظریة االقتصادیة للسلوك 

اعیة)نظریة االقتصادیة االجتمال- النظریة االقتصادیة النفسیة-االستهالكى

٩
منحنیات -مناهج البحث فى سلوك المستهللك-ریف الطلبنظریة الطلب (تع
االشباع وتوازن -العالقة االستبدالیة والتكاملیة بین السلع- االشباع المتماثل

المستهلك)

مرونة دوال الطلب)-اشتقاق دوال طلب السوق-منحنیات انجل١٠

١١
السعریة لدوال على المرونةوامل المؤثرةالع-الطلب عریة لدوال المرونة الس

المرونة الدخلیة لدوال الطلب)- المرونة العبوریة لدوال الطلب-الطلب

١٢
المیل الحدى - المیل المتوسط لالستهالك-الدالة االستهالكیة(الدخل واالستهالك

تحدید مستوى الدخل القومى)- لالستهالك

ى االستهالكلمؤثرة علالعوامل ا١٣

توزیع الدخل١٤

لیة للمؤسساتة الماالسیاس١٥
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األسعار النسبیة١٦

سعر الفائدة١٧

السیاسة المالیة للحكومة١٨

مضاعف أو مكرر االستثمار١٩

٢٠
السلع االستهالكیة غیر -السلع االستهالكیة المعمرة-أنواع السلع (السلع االنتاجیة

المعمرة)

ول)مات رأس المال( رأس المال الثابت والمتداتقسی٢١

قانون العرض)-مصدر العرض-العرض(المفهوم االقتصادى للعرض٢٢

الظروف التى تحدد العرض فى فترة زمنیة)-العرض من المخزون٢٣

مرونة العرض وطرق قیاسها.-العوامل التى تحدد العرض–العرض من االنتاج ٢٤

دوافع الشراء-راحل عملیة الشراءم–ادارة الشراء٢٥

موارد األسرة فى ادارة الغذاء)-ادارة الغذاء-تكلفة الشراء- لشرائیةواقف االم٢٦

دراسات تطبیقیة على ماتم دراسته.٢٧

ما یستجد من موضوعات٢٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

ائمین بالت- زام الق دى الت سدریم
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة          √یم والتعلمللتعأسالیب ا-
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حل مشكالت√عصف ذھنى√

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى     √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة           علمیةاجع الالمر-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةفرة   متو√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٢٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

ان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.توزیع إستبی-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

ة األولى.رحاضمناقشة توصیف المقرر شفھیا في الم-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
بق العام السا

١-

٢-

٣-

-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

٢-
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٣-

ادم:خطة التطویر للمقرر للعام الق-١٠

ل عن التنفیذومسئالتوقیت التطویرتوصیف التطویر مجاالت التطویر

التاریخ      /         /التوقیع   مد عبد الخالق دعبسمح: د/ أسم منسق المادة
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

اإلنجلیزیةباللغة التخصصمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √لالمتحاننظام المراجعة الخارجیة -٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%١٠٠دد      عنتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید  %٦٦٫٩جید جدا%٣٣٫٣ممتاز   %٠

تدریس المقرر-٢

حتوى النظرىملامریسھاالتي تم تدعاتموضوال-

١
National Organization Of  Home Economists

1-professional Associations
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2-The American Home Economics Association.
3-The Department of Home Economics Of The

National Education  association.
4- The home economics Division Of The American

Vocational Association>
5-The National Association Of  Extension Home

Economists (NAEHE)
6- American school Food Service Association

٢

 Home Making
1- Home Economists As Home Makers
2- Management
3- Sheltering the family.
4- Feeding the family
5- Clothing the family.
6- Providing a suitable Environment
7- Community life and self expression

٣

 Careers in Home Economics Extension
1- Work with 4-H Clubs
2- The Type Of  Person Needed
3- State Extension Positions
4- Advantages And Disadvantages Of

Extension Work
5- What The Position pays.

٤ The Beginnings Of Home Economics
1- Early Education For Women

٥

 Child Development And Family Relations.
1- Youth Activities
2- Adult Work
3- Counseling
4- Social  Work
5- Communication
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٦

 Clothing, Textiles, And Applied Art.
1-designing
2- Producation
3- Distribution
4- Promotion

٧

 Food And Nutrition
1- Dietetics
2- Nutrition
3- Food Service
4- Institution Adminstration
5- Creative Food Careers

٨

 Family Economics, Home Management ,
Housing, Furnishings, And Equipment
1-Management And Family Finance.
2- Administration
3- Consultation
4-Housing And Equipment

Interior Decoration5-

٩

 Home Economics Research: (Fields Of
Research)
1-Food And Nutrition Research
2-Textiles and Clothing Research
3- Housing and Equipment Research
4-Consumer Education, Consumption nd
Household Economics, And Marketing Research
5-Family Relations And Child Development.

١٠

 The  Convenient Kitchen
1- Kitchen Location
2- Shape Of  Kitchen
3- Size Of The Kitchen
4- Wiring And Lighting The Kitchen
5- Kitchen Arrangement
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ما یستجد من موضوعات١١

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

حل مشكالت

نظرى                         √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة            المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√ة              متوفرالوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٣٫٣ب للمقرر(% ) :نتیجة تقویم الطال-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقر-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧
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٢-

٣-

ن مقتر-٨ ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ح
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

وضوابط الدراسة واالمتحانات مناقشة اخالقیات-٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
بانتظام.سالتدری

.لمحاضرةالطالب المتكرر عن اغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

لعملي.البدایة المبكرة إلمتحان ا-٣

التطویر للمقرر للعام القادم:خطة-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
نفیذتال

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رمقرأستاذ اللتدریسأثناء ا

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرتدریسلأثناء ا

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

تدریسأثناء ال

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

رة األولىفي المحاض

ة ام بدای الع
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
لدراسيا

رأستاذ المقر
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ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح
مان ودة ض الج

.بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

وع تطبیقى فى التخصص ادارة أعمال المنزلمشر مقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي٤) نظري + (ـ(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لقسم العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   جیة لالمتحاننظام المراجعة الخار-٦

٢عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      تحانة االمنتیج-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %٠جید جدا%٦٦٫٣ممتاز   %٣٣٫٣

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاعات التيالموضو-

تطببیقات على القیادة فى محیط األسرة١
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تطبیقات على اتخاذ القرارات فى محیط األسرة٢

تطبیقات على تحدید وصیاغة األهداف فى محیط األسرة٣

مورد الطاقة والجهد )تطبیقات على تخطیط الموارد البشریة لألسرة (٤

لمنزلیةتبسیط األعمال ا٥

٦
تابع تطبیقات على  تخطیط الموارد البشریة لألسرة (القدرات 

االتجاهات)–المهارات -المیول- واالستعدادات

تطبیقات على تخطیط الموارد الغیر بشریة لألسرة (مورد الوقت)٧

(مورد المال)تابع تطبیقات على تخطیط الموارد الغیر بشریة٨

سرة وفى المؤسسات.ى محیط األتطبیقات على  التنظیم ف٩

تطبیقات على الرقابة وتقییم األداء فى محیط األسرة والمؤسسات.١٠

تطبیقات على مهارات االتصال١١

والمؤسساتبیئة العمل المناسبة داخل المنزل١٢

فنیات التصرف واالتیكیت (اتیكیت الزیارات)١٣

االعتذار)اتیكیت- تاتیكیت االصغاء واالنصا–اتیكیت الحدیث ١٤

١٥
طرق تقدیم –اتیكیت الطعام والشرا ب (اتیكیت إعداد  المائدة 

كیف نأكل)-استخدام ادوات المائدة- الطعام

١٦
اتیكیت -تابع فنیات التصرف واالتیكیت (اتیكیت ارتداء المالبس

الجلوس والسیر)

اتت واالجتماعاتیكیت الحفال١٧

سریةأساسیات العالقات األ١٨
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١٩
دراسات فى الظواهر والمشكالت األسریة داخل المجتمع المصرى 

وكیفیة مواجهتها..

األمن والسالمة داخل المنزل٢٠

إدارة مورد األجهزة واألدوات المنزلیة (اإلستخدام)٢١

)الصیانةإدارة مورد األجهزة واألدوات المنزلیة (٢٢

صیانة المرافق المنزلیة٢٣

عاتضو د من مو ما یستج٢٤

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

ة - دى تغطی وعات م ان لموض االمتح
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

عصف ذھنىتعلم تعاونى√

عملى             √أعمال فصلیة          √طرق تقویم الطالب-

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة  √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدیود أداریة وتنظیمیة:ق-٤
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%٩٢٫٧ر(% ) :الطالب للمقرنتیجة تقویم -٥

.بیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرةتوزیع إست-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقری-٢

ى.ألولمناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة ا-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ذه -٨ م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح م
العام السابق

ع-١ ي توزی الب ف ى الط رر عل یف المق توص
المحاضرة األولى.

خالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات مناقشة ا-٢
الطالب.مع

ة-٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
دریس بانتظام.الت

.رر عن المحاضرةالطالب المتكغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

النتداب داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال ا-٢

ان العملي.البدایة المبكرة إلمتح-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

ل عنالمسئوتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

لمقررأستاذ ابدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ة اخالق ات مناقش ی

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رستاذ المقرأاء التدریسأثن

تطویر تقویم المقرر
ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرء التدریسأثنا
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د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

ثناء التدریسأ

یذ المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنف

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

ىمحاضرة األولفي ال

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ة ام العبدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع
ي ا رة ف لمحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رذ المقرأستا

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

غة العربیة وآدابهااللمقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أاعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    2(  عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسمالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   تحاننظام المراجعة الخارجیة لالم-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید  %٠جید جدا%٦٦٫٣ممتاز   %٣٣٫٣

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاعات التيالموضو-

قدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ت١
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تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢

التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

استعمالهاصفات األلفاظ واختیارها و ٧

الدراسة العلمیة لألدب العربي ٨

الخطابة فن ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
قرربمحتوى الم

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

اقشةومنحوار√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√ √

التعلم الذاتىتعلیم مباشر
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نظرى                          √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة                      √

ات المتاحة للتدریسمكاناإل-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرةغیر متوفرة بدرجة محدودة        √متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√الخاماتتلزمات والمس-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٦٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

دة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وح-٢

.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

م تن-٨ ا ت ذه م ي فی ور ف ات التط ن مقترح م
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

واالمتحانات اقشة اخالقیات وضوابط الدراسة من-٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
ریس بانتظام.التد

.رر عن المحاضرةالمتكالطالب غیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢
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ملي.البدایة المبكرة إلمتحان الع-٣

للعام القادم:خطة التطویر للمقرر -١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

لمقررتاذ اأسبدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقردریسأثناء الت

م المقررتطویر تقوی

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرالتدریسأثناء

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

داءاأل

ثناء التدریسأ

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

األولىفي المحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسي

رستاذ المقرأ

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ا ة الع م بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب ررالط ن المق ع
ي ا رة ف لمحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

مان ا ودة ض لج
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
دراسي.ال

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تطبیقات مادة التخصص ادارة الموارد وترشید االستهالكمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة اعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

اولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي٣) نظري + (   (ـعدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

من القسم العلمي     + أربع أعضاءخماسي مقرر النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

محمود فرحان حسیند/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      حاننتیجة االمت-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠د  جی%جید جدا%٦٦٫٣ممتاز   %٣٣٫٣

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاالموضوعات التي-

ماهیة الموارد االقتصادیة١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

أسباب دراسة الموارد االقتصادیة٢

أنواع الموارد.٣

عالقة الموارد االقتصادیة بعلمى االقتصاد والجغرافیا.٤

الموارد االقتصادیة فى مصر.٥

ولىد الدصندوق النق٦

تعویم العمالت.٧

الفجوة التضخمیة)-انون فالراس عن األسواقق-التضخم.( تعریفه٨

عالج التضخم)-أسباب التضخم–أنواع التضخم ٩

١٠
استراتیجیات التحول نحو -الخصخصة (مفهوم وأشكال الخصخصة

القطاع الخاص)

١١
أهمیة -الخاصقطاع االثار االیجابیة والسلبیة لسیاسة التحول الى ال

البرنامج المصرى - المصرىسیاسة الخصخصة بالنسبة لالقتصاد
للخصخصة)

١٢
قانون قطاع األعمال العام -إنشاء الصندوق االجتماعى للتنمیة

رسم السیاسات وتحدید الخطوط العریضة فى مجال -والئحته التنفیذیة
الخصخصة)

الرسالة االعالمیة)وجیه ت- رسالة االعالم عن االصالح االقتصادى١٣

١٤
میزان المدفوعات (المعامالت -تجارة الخارجیةاالتجاهات الحدیثة لل

المعامالت الرأسمالیة)-المعامالت الغیر منظورة-المتطورة

١٥
-االتفاقیات العامة للتعریفات الجمركیة والتجاریة الجات (أهداف الجات

-مبدأ الشفافیة-مییزم التمبدأ عد- المبادئ األساسیة لمنظمة الجات
مبدأ المفاوضات التجاریة.-ة المتبادلةمبدأ التخفیضات الجمركی



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

اآلثار االیجابیة والسلبیة التفاقیة الجات١٦

١٧
معدل -معدل الموالید - الخصوبة-الموارد البشریة (حجم السكان

النمو السكانى)-الهجرة- الوفیات

١٨
التى الخدمات والتسهیالت -الممتلكات- لمالموارد األسرة الغیربشریة (ا

الوقت)- المجتمعیوفرها 

١٩
-المیول واالتجاهات- القدرات-موارد األسرة البشریة (الطاقة

العلم والمعرفة)-المهارات

القواعد الواجب مراعتها عند استخدام الموارد)–السمات العامة للموارد ٢٠

األسرة.مواردالعوامل المؤثرة على استخدام ٢١

٢٢
-ىالدخل المعنو -الدخل العینى- دىادارة الدخل المالى (الدخل النق

المیزانیة)

٢٣
أسباب اختالف –ادارة الوقت( العوامل المؤثرة فى استعمال الوقت 

تخطیط الوقت)-الوقت من أسرة الخرى

ادارة الطاقة البشریة٢٤

٢٥
-الثمن–مة القی-الندرة- نفعةالم-بعض المفاهیم االقتصادیة( الحاجة

الثروة)–السوق - سعر الصرف–المنشأة -السلعة

المشكلة االقتصادیة وطبیعتها٢٦

٢٧
-الدالة االستهالكیة-المیل الى االستهالك-ترشید االستهالك (أهمیته

السلوك االستهالكى لألسرة)-خصائص المستهللك الرشید

نظریة سلوك المستهلك٢٨

م تدر%- ا ت نلم ھ م وى یس المحت
األساسي للمقرر

١٠٠%

دى - دریس م ائمین بالت زام الق الت
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

حل مشكالت√عصف ذھنى√

طرق تقویم الطالب-

ىتطبیق√یة        أعمال فصل√

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة √متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٤٫٩نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

دة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وح-٢

ا في المحاضرة األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھی-٣

-١جینمالحظات المراجعین الخار-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ع توص-١ ي توزی الب ف ى الط رر عل یف المق
المحاضرة األولى.



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

واالمتحانات مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة -٢
الطالب.مع

یم -٣ ى تقی الب عل جیع الط ة تش رة وطریق المحاض
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١من مقترحاتیذه ما لم یتم تنف-٩

داب داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنت-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

للعام القادم:خطة التطویر للمقرر -١٠

المسئول عن التطویرتوقیتتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

اة تطویر المحتوى رمراع وق الف
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

م المقررتطویر تقوی

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی

ة ال دریس وطریق ت
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتغذییم تق ة راجع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

لمقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ ا

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رستاذ المقرأ

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

ة األولى.المحاضر

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ع تتوزی ا إس بیان رض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رمقرأستاذ ال

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ام  ة الع نھای
دراسي.ال

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

ودة  مان الج ض
بالكلیة.



مادتواالعالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

منــاهج البحــث العلمــى فــى مجــاالت التخصــصمقــرر فــى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١
التربیة

)إدارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لقسم العلمي     أربع أعضاء من اخماسي مقرر + النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   المراجعة الخارجیة لالمتحاننظام-٦

الحسیني محمد صابرد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٣عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد  %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

لبومق%١٠٠جید  %٠جید جدا%٠ممتاز  %٠

تدریس المقرر-٢

النظرىالمحتوى مدریسھاالموضوعات التي تم ت-



مادتواالعالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١
أهدافـه، وظائفـه، العلمـي، مفهـوم البحـث :/ التربويطبیعه البحث العلمي

خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢

ه، تقویمه)ماطالمنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أن٣

مه)ئصه، أنماطه، تقویالمنهج التحلیلي (مفهومه، خصا٤

٥
المــنهج شــبه التجریبــي (مفهومــه، خصائصــه، خطواتــه، متغیراتــه، نمــاذج 

تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
رمقراألساسي لل

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
المقرربمحتوى

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √علمأسالیب التعلیم والت-

√√

عصف ذھنىتعلم تعاونى

رى       نظ√طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة                      √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-



مادتواالعالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة متوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٦٫٧لمقرر(% ) :نتیجة تقویم الطالب ل-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.ملء -٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ع توص-١ ي توزی الب ف ى الط رر عل یف المق
المحاضرة األولى.

شة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات مناق-٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
تظام.نالتدریس با

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

داب داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنت-٢

ي.البدایة المبكرة إلمتحان العمل-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرالتطویرمجاالت 
ذالتنفی

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

ات تطویر طرق تدریس المقرر ة اخالقی رأستاذ المقریسأثناء التدرمناقش



مادتواالعالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

تطویر تقویم المقرر

الب ع جیع الط ى تش ل
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرسیأثناء التدر

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

لمقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ ا

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

ألولىفي المحاضرة ا

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ة تو یف مناقش ص
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
سياالدر

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رمقرأستاذ ال

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

مان الج ودة ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

یةأصول تربسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-() نظري + ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميأعضاء من القسم اخماسي مقرر + أربع النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√وفر                   متالخارجیة لالمتحانعة مراجنظام ال-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠اجحن١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید %جید جدا%٠ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

ىر المحتوى النظمالموضوعات التي تم تدریسھا-

التربیة والمجتمع.١



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

بیة والثقافة.التر ٢

التربیة والتغیر االجتماعي.٣

التنشئة االجتماعیة والتربیة.٤

التربیة والضبط االجتماعي.٥

ما یستجد من موضوعات٦

-

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملىمحاضرات نظریة        √م والتعلمأسالیب التعلی-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

شفوىنظرى                     √طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة       √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرةة محدودة                غیر متوفرة بدرج√متوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٣٫٤رر (%)طالب للمقنتیجة تقویم ال

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١لمقررسین امقترحات تح-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة-٣

ي -١مالحظات المراجعین الخارجین-٧ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

جیع -٣ رة وطریتش یم المحاض ى تقی الب عل ة الط ق
التدریس بانتظام.

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
السابقالعام

.تكرر عن المحاضرةالطالب المغیاب -١

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

یة المبكرة إلمتحان العملي.البدا-٣

ي -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

جیع -٣ رة وطریتش یم المحاض ى تقی الب عل ة الط ق
التدریس بانتظام.

ام القادم:ر للعخطة التطویر للمقر-١٠

المسئول عن یرتوقیت التطوتطویرتوصیف الرمجاالت التطوی
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

المقررأستاذبدایة العام

قررتطویر طرق تدریس الم
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

رأستاذ المقرأثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

الطالب 

لمقررویم اتطویر تق

ى  الب عل جیع الط تش
یم ا رة تقی لمحاض

دریس  ة الت وطریق
.بانتظام

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رذ المقرأستا

یف  ة توص مناقش
رر ي المق فھیا ف ش

المحاضرة األولى.

ام بدا ة الع ی
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

ي رة ف المحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
سي.الدرا

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التربوياإلحصاءسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

الحسیني محمد صابر الخبیر/ د.أعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید %٠جید جدا%٠ممتاز  %٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيو أنواع المتغیرات والمقاییس٥

عها.أنواو العینات ٦

.سب المستخدمة في االحصاءالحابرامجأمثلة ل٧

.وضوعاتما یستجد من م٨

-

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

د- وعات ى تغم ان لموض ة االمتح طی
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                     تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
.عمل أبحاث وتكلیفات-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

درجة محدودة                غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة ب√یةالمراجع العلم-

√



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرةبدرجة محدودة                غیرمتوفرة متوفرة      √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٩٫٧تقویم الطالب للمقرر(% ) :نتیجة-٥

لطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.رضا اتوزیع إستبیان -١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ذ-٨ م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح ه م
العام السابق

ی-١ ع توص ي ف المتوزی الب ف ى الط رر عل ق
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

جیع -٣ رة وطریتش یم المحاض ى تقی الب عل ة الط ق
التدریس بانتظام.

.تكرر عن المحاضرةالطالب المغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

خل القسم.اب داانشغال الطالب بأعمال االنتد-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

ئول عن المستوقیت التطویرصیف التطویرتومجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

المقررأستاذبدایة العام



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

وو ة ابطض الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم ا رة تقی لمحاض

دریس  ة الت وطریق
.بانتظام

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

مقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ ال

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
رر ي المق فھیا ف ش

المحاضرة األولى.

ام بدا ة الع ی
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

ي رة ف المحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رقرأستاذ الم

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التعلیمي واإلرشاد النفسيالتوجیة سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسمالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   ة لالمتحاننظام المراجعة الخارجی-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%١٠٠جید %جید جدا%ممتاز   

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتدریسھامتالموضوعات التي -

١
اد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي والعلوم ماهیة االرش

المتصلة بهما.



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

عملىمحاضرات نظریة                      تدریب √أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

مكانات المتاحة للتدریسإلا-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة           √ات والخاماتمتلزالمس-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٠٫٣:نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% )-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.مناقشة توصیف -٣

-١مراجعین الخارجینمالحظات ال-٧

٢-

٣-

ن مقتر-٨ ذه م م تنفی ا ت ات ام ي ح ور ف لتط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

ابط الدراسة واالمتحانات مناقشة اخالقیات وضو-٢
الطالب.مع

الب-٣ جیع الط ة تش رة وطریق یم المحاض ى تقی عل
التدریس بانتظام.

.رةلمحاضالطالب المتكرر عن اغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

طویر للمقرر للعام القادم:خطة الت-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتطویرتوصیف المجاالت التطویر
التنفیذ

روق محتوىتطویر ال اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
ر یم المحاض ة تقی

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رمقرأستاذ الأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

تدریسأثناء ال

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ة الع ام بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
فھیا رر ش ي المق ف

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رلمقرأستاذ ا

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة ي المحاض ف
یرة.األخ

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام نھ ة الع ای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةنلضماالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

ا التربیةتكنولوجیسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید %جید جدا%١٠٠ممتاز   

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

یة.وم تكنولوجیا التربمفه–وجیا التربیة ماهیة تكنول١
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الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.٢

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.٣

٤
تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.٥

ویة.التكنولوجیا التربتطور مجال٦

منظومة تكنولوجیا التربیة.٧

.ما یستجد من موضوعات٨

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة  

تقییم منتجات الطالب المنفذة من التریكو االلى والیدوى  األعمال الفصلیة (تذكر): 

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

للتدریسلمتاحة كانات ااإلم-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              √الوسائل المعینة-
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متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√ماتات والخامستلزمال-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٠٫٣نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقررین المقترحات تحس-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

حاضرة األولى.ف المقرر شفھیا في الممناقشة توصی-٣

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
لسابقعام اال

ى -١ رر عل یف المق ع توص ي توزی الب ف الط
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ال-٣ جیع الط رةتش یم المحاض ى تقی ة ب عل وطریق
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

.لطالب بأعمال االنتداب داخل القسمغال اانش-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرالتطویرتوصیف مجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

رالمقرتطویر طرق تدریس 
ات  ة اخالقی مناقش

و ةوض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

رأستاذ المقرأثناء التدریس
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الطالب 

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم المحا رة تقی ض

دریس  ة الت وطریق
نتظام.با

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

لمقررتطویر تنفیذ المقررفیذ اتطویر تن

ع تو یف توزی ص
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
فھ رر ش ي المق یا ف

.المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ة  امنھای الع
الدراسي.

رأستاذ المقر

لء تقر رر م ر المق ی
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التخصصيفریسطرق تد: سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) نظري ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر  الخارجیة لالمتحانالمراجعةنظام -٦

سحر برعي عبد اللطیف/ دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد  %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید  %١٠٠جید جدا%ممتاز  %

تدریس المقرر-٢

الموضوعمریسھادتالموضوعات التي تم -

المقررأھمیةومحتوىلعرضالتمھید-1
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مفهوم طرق  التدریس ومبررات استخدام طرق التدریس الحدیثة2

3
تربویة  لتنویع استراتیجیات، طرق و اسالیب التدریس التدریس الحدیثة، األسس ال

طرق التدریس. 

4
یس في مجال تدر استخدام الحاسب األلي في التدریس وتوظیف األنترنت

األقتصاد المنزلي

ا ت%- وى لم ن المحت ھ م م تدریس
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

و- ان لموض ة االمتح دى تغطی ت اعم
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

بحثیة فردیة وجماعیةت افتكلی

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              لمعینةالوسائل ا-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                  √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

یم الطالب للمقرر (%)نتیجة تقو

√
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%٨٦٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

قرر في المحاضرة األخیرة.ن المالطالب عتوزیع إستبیان رضا-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١الخارجینالمراجعینمالحظات -٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

یف ا-١ ع توص ىتوزی رر عل اللمق ي الط ب ف
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١تم تنفیذه من مقترحاتما لم ی-٩

م.داخل القسانشغال الطالب بأعمال االنتداب -٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روق مالمحتوىتطویر  اة الف راع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة بط الدراساوض
ع واال ات م متحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر
ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رالمقرأستاذ أثناء التدریس
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د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

رتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقر

ع ت یف توزی وص
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رالمقرأستاذ

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

لء تق ر ام رر ری لمق
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التخصـــــــــص (إدارة المشـــــــــروعات بیقـــــــــي فـــــــــي مشـــــــــروع تطسم المقرر ورمزه الكوديأ-١
الصغیرة)

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي٤) نظري + (    -(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسمب+ أرمقررخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      االمتحانیجة نت-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%١٠٠ممتاز   %٠

تدریس المقرر-٢
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المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

تعریف المشروع الصغیر١

معاییر تمییز أنواع المشروعات الصغیرة.٢

أشكال الملكیة القانونیة للمشروعات الصغیرة.٣

خصائص المشروعات الصغیرة.٤

ممیزات المشروعات الصغیرة٥

یر.دورة حیاة المشروع الصغ٦

غیرة.ات األعمال الصالریادة ومشروع٧

عوامل نجاح المشروعات الصغیرة.٨

المشروعات الصغیرة وادارة األزمات التى تواجه المشروع.عوامل فشل ٩

ادارة المشروعات الصغیرة.١٠

ادارة الموارد البشریة فى المشروع الصغیر.١١

ر التمویل.دامصو االدارة المالیة فى المشروعات الصغیرة١٢

ة التسویق.ار اد١٣

دراسة جدوى المشروعات الصغیرة.١٤

١٥
لالستراتیجیات التى تتبعها الدول المتقدمة فى إنشاء وادارة نماذج 

المشروعات الصغیرة.

ما یستجد من موضوعات١٦

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس ائمین بالم ت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠
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وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √التعلمالتعلیم وأسالیب -

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
كلیفات.عمل أبحاث وت-

.وتحریریةامتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ودة    متوفرة بدرجة محدمتوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              ل المعینةوسائال-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

%٩٠٫٣نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.توزیع -١قترحات تحسین المقررم-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

في المحاضرة األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا -٣

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا

ض
ر 
ا

ت
.

ع-
م
ل

أ
ب
ح
ا

ث

و 
ت
ك
ل
ی
ف
ا

ت
.

ا-
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ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ي تو-١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص زی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

یم ال-٣ ى تقی الب عل جیع الط ة تش رة وطریق محاض
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١رحاتفیذه من مقتما لم یتم تن-٩

ل االنتداب داخل القسم.انشغال الطالب بأعما-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن لتطویرتوقیت اتوصیف التطویرتطویرمجاالت ال
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
ردیةالف

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر 
ة اخ ات مناقش القی

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی

د ة الت ریس وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ة راجعیمتق ةتغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر 

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ی ة توص ف مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

األولى.المحاضرة 

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

تبیان رتوزی ا ع إس ض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رستاذ المقرأ



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

معلوماتمصادر السم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید %جید جدا%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

ى النظرىحتو الممي تم تدریسھاالموضوعات الت-

تطورها.المعلومات،ومراحلمصادر م مفهو ١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات ٤

٥
ـــوم االجتماعیـــة صـــة فـــي المتخصو عیـــة العامـــة مصـــادر المعلومـــات المرج العل

المصادر السمعیة والبصریة والوسائط المتعددةو إلنسانیةوالتقنیة وا

٦
االنترنـــــت ومحركـــــات البحـــــث -المكتبـــــة  اإللكترونیـــــة كمصـــــدر للمعلومـــــات 

كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

كتالت المعلوماتیةون والتالتعا-المعلومات تقییم مصادر٨

.ما یستجد من موضوعات٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

دى تغط- ة االمتحم وعات ی ان لموض
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة           

یة وجماعیةتكلیفات بحثیة فرد

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ة     متوفرة                 متوفرة بدرجة محدود√المراجع العلمیة-

√



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                  √المستلزمات والخامات-

ال یوجدأداریة وتنظیمیة:قیود-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٠٫١نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

قرر في المحاضرة األخیرة.ن المتوزیع إستبیان رضا الطالب ع-١ترحات تحسین المقررمق-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١الخارجینمالحظات المراجعین-٧

٢-

٣-

ات الت-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف ط
العام السابق

ى-١ رر عل یف المق ع توص التوزی ي الط ب ف
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

یم-٣ ى تقی الب عل جیع الط ة تش رة وطریق المحاض
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١تم تنفیذه من مقترحاتما لم ی-٩

م.انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القس-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن ت التطویرتوقیتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روق متطویر المحتوى اة الف راع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

رق تدریس المقررتطویر ط
ات  ة اخالقی مناقش

و ة ابط الدراسوض
ع واال ات م متحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی

ة ا دریس وطریق لت
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

ع ت یف توزی وص
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

رة األولى.المحاض

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
ة.األخیر

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

لء تق ر ام رر ری لمق
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

اإلقتصــادیات () باللغـة اإلنجلیزیـة٢(خصـصالتفـي مقـررسم المقرر ورمزه الكوديأ-١
الدولیة)

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسم+ أربمقررخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

محمد عبد الخالق دعبس/ أ.دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      االمتحانیجة نت-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

االنفاق الحكومى١

رأس المال٢

العمل٣

اقتصادیات الدخل٤

الدائرة التدفقیة٥

البطالة ومستوى االقتصاد٦

العامالتوازن ٧

الدخل القومى٨

دائرة األعمال٩

ىلاالنتاج والطلب الك١٠

المیزانیة النقدیة١١

االنفاق والطلب١٢

النقود والبنوك١٣

البطالة١٤

االستثمار االقتصادى١٥

النقود١٦

البطالة الكاملة واالنتاج١٧

مستوى االسعار١٨



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

النقود واالنفاق واالدخار١٩

یستجد من موضوعاتما ٢٠

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
كلیفات.تعمل أبحاث و -

وتحریریة.امتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ودة    متوفرة بدرجة محدمتوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٩٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا

ض
ر 
ا

ت
.

ع-
م
ل

أ
ب
ح
ا

ث

و 



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

األخیرة.اضرة توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المح-١قترحات تحسین المقررم-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
ألولى.ضرة االمحا

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١رحاتفیذه من مقتما لم یتم تن-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

ة إلمتحان العملي.لمبكرالبدایة ا-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
ردیةالف

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر 
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع ات م واالمتحان

ب الطال

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ة راجعیمتق ةتغذی
حیح  الل تص ن خ م

أثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

األداء

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
ى ال المقرر عل ب الط

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

تبیان رتوزی ا ع إس ض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لی دة ىعلمھ وتس وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

متقدم)ترشید إستهالك()١(خصصالتفي مقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     من القسمع أعضاء خماسي مقرر + أربالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-
عدد الطالب الحاضرین اإلمتحان-

١
-

%صفرعدد    %٠عدد      اننتیجة االمتح-
راسب١ناجح٠

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز  %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١
العوامل -العوامل األساسیة التى تحدد عرض السلعة-العرض(تعریفه

المحددة لمرونة العرض)

العالقة بین االیراد الحدى والسعر ومرونة الطلب٢

٣
التمییز -كارالكاملة وسوق االحتة فسأوجه المفاضلة بین سوق المنا-

ریق اجراءات الدولة للتحكم فى االحتكار (التنظیم عن ط- السعرى
التنظیم عن طریق الضرائب)-التسعیر الجبرى

٤

االستهالك كمتغیر اجتماعى محددات االستهالك االجتماعیة( العادات 
ك والوعى هالستاال-الثقافة االجتماعیة- الدیانات-والتقالید االجتماعیة

االستهالك وعلم االجتماع - میة والحضارةاالستهالك والقو -ىاالجتماع
االستهالك والفقر)-الصناعى

٥
االستهالك وتنمیة -دور االستهالك فى التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

الطلب

تطویر العادات االستهالكیة.٦

٧
تها فى ترشید عاراالمقصود بترشید االستهالك، العوامل الواجب م

ستهالكاالهالك، أهمیة ترشید االست

٨
خصائص المستهلك -الدالة االستهالكیة -االستهالك المیل الى 

الرشید.

٩
ترشید -ترشید االستهالك الغذائى - السلوك االستهالكى لألسرة 

االستهالك الملبسى ترشید استهالك المسكن

١٠
ستهلك حقوق الم-المیاه كهالترشید استهالك الطاقة وترشید است

ایة مصالحهوحم

١١
منظمات الدفاع  عن المستهلك -االرشادیة لحمایة المستهلك المبادئ 

قوانین حمایة المستهلك.

العوامل -العوامل األساسیة التى تحدد عرض السلعة-العرض(تعریفه١٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المحددة لمرونة العرض)

ونة الطلبمر و العالقة بین االیراد الحدى والسعر١٣

١٤
التمییز -ملة وسوق االحتكارلمفاضلة بین سوق المنافسة الكاه اأوج

اجراءات الدولة للتحكم فى االحتكار (التنظیم عن طریق - السعرى
التنظیم عن طریق الضرائب)-التسعیر الجبرى

١٥

االستهالك كمتغیر اجتماعى محددات االستهالك االجتماعیة( -
االستهالك -االجتماعیةالثقافة - تالدیانا- الجتماعیةایدالعادات والتقال

االستهالك وعلم -االستهالك والقومیة والحضارة-والوعى االجتماعى
االستهالك والفقر)-االجتماع الصناعى

١٦
االستهالك وتنمیة -دور االستهالك فى التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

الطلب

ة.كیتطویر العادات االستهال١٧

ضوعاتو مما یستجد من ١٨

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                 

ت.حضیر محاضرات-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

وتحریریة.امتحانات شفویة

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

لى             عم√أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة    متوفرة   √مراجع العلمیةال-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدتوفرة                  متوفرم√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٠٫١نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

تبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.یع إستوز-١قترحات تحسین المقررم-٦

یة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكل-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ي توزی-١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
ب.الطالمع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١فیذه من مقترحاتما لم یتم تن-٩

االنتداب داخل القسم.عمال انشغال الطالب بأ-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرت التطویرمجاال
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر 
ة ات اخالمناقش قی
و ة وض ابط الدراس

ع  ات م واالمتحان
الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ال جیع الط ى تش ب عل
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةیمتق ة راجع تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

فیذ المقرریر تنتطویر تنفیذ المقررتطو

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ة یف مناقش توص
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا توزی تبیان رض ع إس
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
.الدراسي

راذ المقرأست

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

(إدارة أعمال منزل متقدم)في التخصصیاريإختمقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسمخماسي مقرر + أربالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

محمد عبد الخالق دعبس/ أ.دعدد القائمین بالتدریس-٧
د/ أسماء ممدوح فتحي

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

مفهوم االدارة وتعاریفها١

أهمیة علم االدارة٢

أهداف االدارة٣

االدارة العلمیة وروادها٤

العالقة بین االدارة والبیئة٥

العالقة بین علم االدارة وغیرها من العلوم٦

عالقة بین االدارة والمواردلا٧

مؤسسات والمنظمات كنظام متكامل.االدارة فى ال٨

٩
- واجبات القائد-وظائف القیادة-القیادة واتخاذ القرارات (انواع القیادة

المهارات التي تتوفر فى القائد)

١٠
مقومات القرار -انواع القرارات-اتخاذ القرار(مفهوم وطبیعة القرار

اجه اتخاذ المصاعب والمعوقات التى تو -ملیة اتخاذ القرارع- االدارى
القرار)

١١
أهمیة األهداف فى -أنواع األهداف-األهداف (تعریف الهدف

المنظمات والمؤسسات وسائل تحدید األهداف فى المنظمات 
شروط نجاح األهداف)-والمؤسسات

١٢

ط فى أهمیة التخطی-أركان التخطیط-التخطیط (تعریف التخطیط
- مجاالته ومداه الزمنىالمنظمات والمؤسسات أنواع التخطیط من حیث
األسباب الرئیسیة لفشل - أسس كفاءة التخطیط بالمؤسسات والمنظمات 

التخطیط)

عالقة دوافع العمل بزیادة وسرعة االنتاج١٣

-أبعاد التنظیم-التنظیم فى المنظمات والمؤسسات(تعریف التنظیم١٤
العوامل - المبادئ األساسیة للتنظیم-یم أنواع التنظیمأهمیة التنظ



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المؤثرة فى التنظیم)

١٥
-مجاالت الرقابة- الرقابة وتقییم األداء (األسباب التى تدعو الى الرقابة

الصعوبات والعقبات -مراحل وخطوات العملیة الرقابیة-أشكال الرقابة
ة)الرقابة على الموارد البشری-التى تواجه الرقابة

١٦
-دینامیكیة االتصال- تعریف االتصال-االتصال (ماهیة االتصال

أهمیة االتصال وأغراضه)-أسالیب االتصال

ادارة موارد األسرة١٧

تخطیط المورد المالى لألسرة١٨

تخطیط  وقت األسرة١٩

تخطیط مورد الطاقة أو الجهد٢٠

ما یستجد من موضوعات٢١

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

وتحریریة.امتحانات شفویة

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا

ض
ر 



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة    متوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٦٫٤نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

ي المحاضرة األخیرة.قرر فتوزیع إستبیان رضا الطالب عن الم-١قترحات تحسین المقررم-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

-١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

٢-

٣-

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ال-١ ى الط رر عل یف المق ع توص يتوزی ب ف
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١فیذه من مقترحاتما لم یتم تن-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

دایة المبكرة إلمتحان العملي.الب-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر 
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع متحاواال ات م ن

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةیمتق ة راجع تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب مقرال ى الط ر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا توزی تبیان رض ع إس
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

ر ا لء تقری ررم لمق
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادلیمالتعجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

یارى االرشاد فى االقتصاد المنزلىمقرر اختسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل(اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + ( ٢(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √المتحاننظام المراجعة الخارجیة ل-٦

الحسینى محمد صابر الخبیرد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد    نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

جید  %٢٥جید جدا%٧٥ممتاز   %٠

تدریس المقرر-٢

ظرىالمحتوى النمت التي تم تدریسھاوضوعاالم-

ماهو االرشاد وفلسفة العمل االرشادى ومبادئه١
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أهداف العمل االرشادى ومجاالته.٢

عملیة االتصال االرشادى.٣

طرق االتصال االرشادى.٤

الوسائل التعلیمیة االرشادیة.٥

مهارات االتصال واالنصات.٦

استراتیجیات االتصال٧

تتعرف على المعنیات االرشادیة.٨

التعلیمیة االرشادیة.ائللوسا٩

١٠
المشكالت االرشادیة فى مجال االقتصاد المنزلى.

تخطیط وتقییم البرامج االرشادیة.

ما یستجد من موضوعات١١

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
ى المقررحتوبم

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة          √تعلموالأسالیب التعلیم -

حل مشكالت√عصف ذھنى√
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نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى            √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √العلمیةاجعالمر-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

√

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةفرةمتو√تلزمات والخاماتالمس-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٠٫١نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.وزیع ت-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة -٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

.أخذ أراء الطالب في اإلعتبار- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

نات مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحا-٢
الطالب.مع

رة وطریق-٣ یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط ة تش
.التدریس بانتظام

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١مقترحاتما لم یتم تنفیذه من -٩

بأعمال االنتداب داخل القسم.انشغال الطالب -٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣



واالعتمادلیمالتعجودةلضمانالقومیةالھیئة

قادم:خطة التطویر للمقرر للعام ال-١٠

ول عن المسئتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روق لمحتوىویر اتط اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات مناق ة اخالقی ش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رلمقرتاذ اأسأثناء التدریس

د ة رتق ةیم تغذی اجع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

طویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقررت

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رقرأستاذ الم

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام بدای ة الع
الدراسي

رالمقرستاذ أ

تبیا ع إس ا توزی ن رض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
سي.الدرا

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رستاذ المقرأ



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

النفس التعلیمىعلممقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

ميلعلخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد    نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٥٠جید  %٢٥جید جدا%٢٥ممتاز   %

ررقمتدریس ال-٢

النظرىالمحتوىمیسھاالموضوعات التي تم تدر-

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسةمقدم٢

سكنر) وتطبیقاتها في ،جاثري،ظریات التعلم السلوكیة (ثورندیكن٣
المجال التعلیمي.

ا في المجال تولمان) وتطبیقاته،(الجشطالتةریات التعلم المعرفینظ٤
تعلیمي.ال

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.٥

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي٦

.يبرونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیم،نظریات التعلم الحدیثة (جانییه٧

.انتقال أثر التعلم٨

.عاتستجد من موضو یما٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

دى تغط- ان لموةیم وعات االمتح ض
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

تعلم تعاونىمناظرة√

تقییم منتجات الطالب المنفذة من التریكو االلى والیدوى  األعمال الفصلیة (تذكر): 

نظرى                   √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة      √



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              √الوسائل المعینة-

بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                  متوفرة√لمستلزمات والخاماتا-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٦٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

في المحاضرة األخیرة.مقرر توزیع إستبیان رضا الطالب عن ال-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

ولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األ-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

رللمقرالنظر للنتیجة النھائیة - ٣

م تنفی-٨ ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح ذه م
العام السابق

الب ف-١ ى الط رر عل یف المق ع توص ي توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

جیع-٣ ة تش رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل الط
لتدریس بانتظام.ا

.متكرر عن المحاضرةالطالب الغیاب -١رحاتما لم یتم تنفیذه من مقت-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

بدایة المبكرة إلمتحان العملي.ال-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

عن المسئول توقیت التطویروصیف التطویرتمجاالت التطویر
التنفیذ



واالعتمادیمالتعلجودةلضمانالقومیةالھیئة

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
ردیةالف

ذ المقررأستابدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع واالمتح ات م ان
الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم  رة تقی المحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرناء التدریسأث

د ة راجعتق ةیم تغذی
ن  حیح م الل تص خ
ءاألدا

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب مقال ى الط رر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ر ي المق فھیا ف ر ش

المحاضرة األولى.

ة ا ام بدای لع
الدراسي

رأستاذ المقر

تبیان ر ع إس ا توزی ض
البال رر ط ن المق ع
رة ف ي المحاض

األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

ر ر المق لء تقری ر م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادعلیمالتجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تغذیة متقدمالغذاء و الاقتصادیات ) ٢(ى التخصصمقرر فسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

منزلأعمال الادارة التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (٢(  عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

قسم العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من الالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √المتحاننظام المراجعة الخارجیة ل-٦

مود فرحان حسینمحد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد     نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید  %٧٥جید جدا%٢٥ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

رىظالمحتوى النمالموضوعات التي تم تدریسھا-

نمط االستهالك الغذائى فى مصر.١



واالعتمادعلیمالتجودةلضمانالقومیةالھیئة

تطور االستهالك الكلى فى مصر من السلع الغذائیة الرئیسیة.٢

التطور الكمى لنصیب الفرد فى مصر٣

نمط االنفاق الغذائى فى مصر.٤

سلع الغذائیة.العوامل التى أدت الى زیادة االستهالك الكلى من ال٥

ستهالك الغذائى.الاآلثار الناجمة عن تزاید ا٦

زیادة الطلب على المواد الغذائیة٧

مشكلة الغذاء فى الدول العربیة٨

المواد التى یحتاجها الجسم من الغذاء٩

١٠
القیمة -وظائف البروتینات-االحماض األمینیة وأهمیتها–البروتینات 

طرق تقییم البروتینات-وكیفیة رفعهاالحیویة للبروتینات 

١١
االحتیاجات الیومیة - مصادرها- وهیدرات (أشكال الكربوهیدراتبالكر 

من الكربوهیدرات)

١٢
-األحماض الدهنیة وأنواعها- الدهون (التركیب الكیمیائى للدهون

ـ تأثیر بعض الدهون على مستوى الكولسترول فى الدم- مصادرها

١٣
ن مفقد الماء - ها الجسم على الماءر التى یحصل بالماء (المصاد

الجسم)

الفیتامینات واألمالح المعدنیة.١٤

كیفیة تقدیر السعرات الحراریة فى الوجبات الغذائیة.١٥

الفعل الدینامیكى الخاص١٦

الترشید الغذائى.١٧

منظمات الرقابة على األغذیة١٨



واالعتمادعلیمالتجودةلضمانالقومیةالھیئة

ما یستجد من موضوعات٢٩

ا %- م تدریسلم وى ت ن المحت ھ م
األساسي للمقرر

١٠٠%

دى- زم دریس الت ائمین بالت ام الق
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

حل مشكالت√عصف ذھنى√

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √صلیة أعمال ف√

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة          المراجع العلمیة-

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة     √متوفرة              ینةالوسائل المع-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٢یم الطالب للمقرر(% ) :نتیجة تقو-٥

رة.توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخی-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

ولى.األتوصیف المقرر شفھیا في المحاضرة مناقشة -٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢



واالعتمادعلیمالتجودةلضمانالقومیةالھیئة

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

یف -١ ع توص ي توزی الب ف ى الط رر عل المق
.المحاضرة األولى

قیات وضوابط الدراسة واالمتحانات خالمناقشة ا-٢
الطالب.مع

جیع -٣ ة تش رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل الط
لتدریس بانتظام.ا

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنتداب-٢

تحان العملي.البدایة المبكرة إلم-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

عن المسئول توقیت التطویرصیف التطویرتومجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رذ المقرستاأثناء التدریسأ

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم ا رة تقی لمحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرناء التدریسأث

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

ررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المق

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

ىالمحاضرة األولفي 

ام ب ة الع دای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
رر ي المق فھیا ف ش

المحاضرة األولى.

ة ا ام بدای لع
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادعلیمالتجودةلضمانالقومیةالھیئة

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دعل ة وح

ودة  مان الج ض
كلیة.بال

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



العتمادوامالتعلیجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

)اقتصادیات األسرة) (١التخصص(مقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (٢(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي    النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √متحاننظام المراجعة الخارجیة لال-٦

محمد عبد الخالق دعبسد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جید جدا%٧٥ممتاز   %٢٥

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

الطلب -أنواع النقود-صعوبات نظام المقایضة-النقود (نشأتها ووظائفها وأطوارها١



العتمادوامالتعلیجودةلضمانالقومیةالھیئة

عرض النقود)-دوافع األفراد للتفضیل النقدى-على النقود

القیمة المضافة)-أنواع الدخل القومى-الدخل القومى (طرق قیاسه٢

االنفاق الحكومى)- ومى( االستثمار الصافى وتكوین رأس المالدخل القتابع ال٣

التجارة الخارجیة.٤

٥
األسس العامة لوضع -تخطیط الدخل المالى لألسرة-دخل األسرة (أنواعه

وسائل ضغط المصروفات)- عوامل تؤدى لزیادة دخل األسرة-المیزانیات

السلع والخامات وكیفیة االنتفاع بها )-الهدف منه–ترشید االستهالك (تعریفه ٦

٧
البرمجة الخطیة –لعادات واالتجاهات السلیمة وخلق الوعى االستهالكى تكوین ا

كأسلوب یساهم فى ترشید االستهالك)

٨
بعض النظریات المفسرة للسلوك االستهالكى( النظریة االقتصادیة للسلوك 

نظریة االقتصادیة االجتماعیة)ال- النظریة االقتصادیة النفسیة-االستهالكى

٩
منحنیات -مناهج البحث فى سلوك المستهللك-ریف الطلبنظریة الطلب (تع
االشباع وتوازن -العالقة االستبدالیة والتكاملیة بین السلع- االشباع المتماثل

المستهلك)

مرونة دوال الطلب)-اشتقاق دوال طلب السوق-منحنیات انجل١٠

١١
السعریة لدوال العوامل المؤثرة على المرونة-الطلب عریة لدوال المرونة الس

المرونة الدخلیة لدوال الطلب)- المرونة العبوریة لدوال الطلب-الطلب

١٢
المیل الحدى - المیل المتوسط لالستهالك-الدالة االستهالكیة(الدخل واالستهالك

تحدید مستوى الدخل القومى)- لالستهالك

ى االستهالكلمؤثرة علالعوامل ا١٣

توزیع الدخل١٤

لیة للمؤسساتة الماالسیاس١٥
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األسعار النسبیة١٦

سعر الفائدة١٧

السیاسة المالیة للحكومة١٨

مضاعف أو مكرر االستثمار١٩

٢٠
السلع االستهالكیة غیر -السلع االستهالكیة المعمرة-أنواع السلع (السلع االنتاجیة

المعمرة)

ول)مات رأس المال( رأس المال الثابت والمتداسیتق٢١

قانون العرض)-مصدر العرض-العرض(المفهوم االقتصادى للعرض٢٢

الظروف التى تحدد العرض فى فترة زمنیة)-العرض من المخزون٢٣

مرونة العرض وطرق قیاسها.-العوامل التى تحدد العرض–العرض من االنتاج ٢٤

دوافع الشراء-مراحل عملیة الشراء–ادارة الشراء٢٥

موارد األسرة فى ادارة الغذاء)-ادارة الغذاء-تكلفة الشراء- لشرائیةواقف االم٢٦

دراسات تطبیقیة على ماتم دراسته.٢٧

ما یستجد من موضوعات٢٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

ائمین بالت- زام الق دى الت س دریم
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة          √لیم والتعلملتعأسالیب ا-
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حل مشكالت√عصف ذھنى√

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى     √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة           علمیةاجع الالمر-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةفرة   متو√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

٩٠٫٥نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقررن المقترحات تحسی-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

رة األولى.حاضمناقشة توصیف المقرر شفھیا في الم-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

عتبار.ي اإلأخذ أراء الطالب ف- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

یف -١ ع توص ي توزی الب ف ى الط رر عل المق
.المحاضرة األولى

قیات وضوابط الدراسة واالمتحانات مناقشة اخال-٢
الطالب.مع

جیع -٣ ة تش رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل الط
انتظام.یس بلتدرا
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.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنتداب-٢

تحان العملي.البدایة المبكرة إلم-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

عن المسئول توقیت التطویرصیف التطویرتومجاالت التطویر
یذلتنفا

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رذ المقرأستاثناء التدریسأ

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم ا رة تقی لمحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرریسالتدناء أث

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

ررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المق

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

المحاضرة األولىفي 

ام ب ة الع دای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
رر ي المق فھیا ف ش

المحاضرة األولى.

ة ا امبدای لع
راسيالد

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دعل ة وح

ودة  مان الج ض
كلیة.بال

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

اإلنجلیزیةباللغة التخصصمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرةمتوفر                   √لالمتحاننظام المراجعة الخارجیة -٦

الحسینى محمد صابر الخبیرد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%50دد      عنتیجة االمتحان-
راسب٢ناجح2

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٢٥جید  %25جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

لمحتوى النظرىامریسھاالتي تم تدالموضوعات-

١National Organization Of  Home Economists
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1-professional Associations
2-The American Home Economics Association.
3-The Department of Home Economics Of The

National Education  association.
4- The home economics Division Of The American

Vocational Association>
5-The National Association Of  Extension Home

Economists (NAEHE)
6- American school Food Service Association

٢

 Home Making
1- Home Economists As Home Makers
2- Management
3- Sheltering the family.
4- Feeding the family
5- Clothing the family.
6- Providing a suitable Environment
7- Community life and self expression

٣

 Careers in Home Economics Extension
1- Work with 4-H Clubs
2- The Type Of  Person Needed
3- State Extension Positions
4- Advantages And Disadvantages Of

Extension Work
5- What The Position pays.

٤ The Beginnings Of Home Economics
1- Early Education For Women

٥

 Child Development And Family Relations.
1- Youth Activities
2- Adult Work
3- Counseling
4- Social  Work
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5- Communication

٦

 Clothing, Textiles, And Applied Art.
1-designing
2- Producation
3- Distribution
4- Promotion

٧

 Food And Nutrition
1- Dietetics
2- Nutrition
3- Food Service
4- Institution Adminstration
5- Creative Food Careers

٨

 Family Economics, Home Management ,
Housing, Furnishings, And Equipment
1-Management And Family Finance.
2- Administration
3- Consultation
4-Housing And Equipment

Interior Decoration5-

٩

 Home Economics Research: (Fields Of
Research)
1-Food And Nutrition Research
2-Textiles and Clothing Research
3- Housing and Equipment Research
4-Consumer Education, Consumption nd
Household Economics, And Marketing Research
5-Family Relations And Child Development.

١٠

 The  Convenient Kitchen
1- Kitchen Location
2- Shape Of  Kitchen
3- Size Of The Kitchen
4- Wiring And Lighting The Kitchen
5- Kitchen Arrangement
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ما یستجد من موضوعات١١

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

حل مشكالت

نظرى                         √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √متوفرة            المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√ة              متوفرالوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٦٫٤ب للمقرر(% ) :نتیجة تقویم الطال-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقر-٢

ى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األول-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧
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أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ن مقتر-٨ ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ح
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

وابط الدراسة واالمتحانات وضاتمناقشة اخالقی-٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
بانتظام.التدریس 

.لمحاضرةالطالب المتكرر عن اغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

لعملي.البدایة المبكرة إلمتحان ا-٣

تطویر للمقرر للعام القادم:الطةخ-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
فیذالتن

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رمقرالأستاذ لتدریسأثناء ا

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقردریسأثناء الت

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

تدریسأثناء ال

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

رة األولىفي المحاض

ةبدا ام الی ع
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
دراسيال

رأستاذ المقر
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ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح
مان ودة ض الج

.یةبالكل

ام ن ة الع ھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

وع تطبیقى فى التخصص ادارة أعمال المنزلمشر مقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي٤) نظري + (ـ(عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لقسم العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   جیة لالمتحاننظام المراجعة الخار-٦

محمد عبد الخالق دعبسد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧
د/ أسماء ممدوح فتحى

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      تحانة االمنتیج-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جید جدا%٧٥ممتاز   %٢٥

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاالموضوعات التي -
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تطببیقات على القیادة فى محیط األسرة١

تطبیقات على اتخاذ القرارات فى محیط األسرة٢

تطبیقات على تحدید وصیاغة األهداف فى محیط األسرة٣

مورد الطاقة والجهد )تطبیقات على تخطیط الموارد البشریة لألسرة (٤

تبسیط األعمال المنزلیة٥

٦
تابع تطبیقات على  تخطیط الموارد البشریة لألسرة (القدرات 

االتجاهات)–المهارات -المیول- واالستعدادات

تطبیقات على تخطیط الموارد الغیر بشریة لألسرة (مورد الوقت)٧

(مورد المال)تابع تطبیقات على تخطیط الموارد الغیر بشریة٨

سرة وفى المؤسسات.تطبیقات على  التنظیم فى محیط األ٩

تطبیقات على الرقابة وتقییم األداء فى محیط األسرة والمؤسسات.١٠

تطبیقات على مهارات االتصال١١

والمؤسساتبیئة العمل المناسبة داخل المنزل١٢

فنیات التصرف واالتیكیت (اتیكیت الزیارات)١٣

االعتذار)اتیكیت- اتیكیت االصغاء واالنصات–اتیكیت الحدیث ١٤

١٥
طرق تقدیم –اتیكیت الطعام والشرا ب (اتیكیت إعداد  المائدة 

كیف نأكل)-استخدام ادوات المائدة- الطعام

١٦
اتیكیت -تابع فنیات التصرف واالتیكیت (اتیكیت ارتداء المالبس

الجلوس والسیر)

اتت واالجتماعاتیكیت الحفال١٧



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

أساسیات العالقات األسریة١٨

١٩
دراسات فى الظواهر والمشكالت األسریة داخل المجتمع المصرى 

وكیفیة مواجهتها..

األمن والسالمة داخل المنزل٢٠

إدارة مورد األجهزة واألدوات المنزلیة (اإلستخدام)٢١

)الصیانةإدارة مورد األجهزة واألدوات المنزلیة (٢٢

صیانة المرافق المنزلیة٢٣

عاتما یستجد من موضو ٢٤

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

ة - دى تغطی وعات م ان لموض االمتح
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

عصف ذھنىتعلم تعاونى√

عملى             √أعمال فصلیة          √طرق تقویم الطالب-

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة  √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

ال یوجدیود أداریة وتنظیمیة:ق-٤

ر(% ) :نتیجة تقویم الطالب للمقر-٥

٨٩٫٧

بیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.توزیع إست-١مقترحات تحسین المقرر-٦

یة.ر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلملء تقری-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ذه -٨ م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح م
العام السابق

ع-١ ررتوزی یف المق ىتوص ي عل الب ف الط
المحاضرة األولى.

خالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات مناقشة ا-٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.رر عن المحاضرةالطالب المتكغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

م.القسالنتداب داخل انشغال الطالب بأعمال ا-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرلتطویرمجاالت ا
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

لمقررأستاذ ابدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ة اخالق ات مناقش ی

و ة دراسابط الوض
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رستاذ المقرأأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر
الب عل جیع الط ى تش

رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

رأستاذ المقرأثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

بانتظام.

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

ثناء التدریسأ

یذ المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنف

ع تتوز یف ی وص
الب ال ى الط مقرر عل

ىفي المحاضرة األول

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ة توص یف مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع
ي ا رة ف لمحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رذ المقرأستا

ل رر ء تقم ر المق ری
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



دواالعتمامالتعلیجودةلضمانالقومیةلھیئةا

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

غة العربیة وآدابهااللمقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة أاعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    2(  عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسمالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   تحاننظام المراجعة الخارجیة لالم-٦

ضیف الفرجانىد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %٥٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٢ناجح٢

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٢٥جید  %جید جدا%ممتاز   %٢٥

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

قدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة ت١



دواالعتمامالتعلیجودةلضمانالقومیةلھیئةا

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة ٢

التعبیر والعالمات الترقیمیة ٣

كتابة الفقرة ٤

كتابة المقال ٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها ٦

استعمالها صفات األلفاظ واختیارها و ٧

الدراسة العلمیة لألدب العربي ٨

الخطابة فن ٩

دراسة األسالیب ١٠

دراسة المؤكدات ١١

دراسة العدد ١٢

همزة القطع والوصل١٣

ما یستجد من موضوعات١٤

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
قرربمحتوى الم

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

اقشةومنحوار√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√ √

التعلم الذاتىتعلیم مباشر



دواالعتمامالتعلیجودةلضمانالقومیةلھیئةا

نظرى                          √طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة                      √

ات المتاحة للتدریسمكاناإل-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرةة                غیر متوفرة بدرجة محدود√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√الخاماتتلزمات والمس-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

٨٣٫٤نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

دة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وح-٢

.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى-٣

دیث المجالي تحمواكبة التطور ف- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

م-٨ ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح ذه م تنفی
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

واالمتحانات اقشة اخالقیات وضوابط الدراسة من-٢
الطالب.مع

جیع ال-٣ البتش ة ط رة وطریق یم المحاض ى تقی عل
ریس بانتظام.التد

.ب المتكرر عن المحاضرةالطالغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

ملي.البدایة المبكرة إلمتحان الع-٣



دواالعتمامالتعلیجودةلضمانالقومیةلھیئةا

للعام القادم:خطة التطویر للمقرر -١٠

المسئول عن توقیت التطویرتطویرف التوصیمجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقردریسأثناء الت

م المقررتطویر تقوی

ى  الب عل جیع الط تش
یم الم رتقی ة حاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرالتدریسأثناء

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

األولىفي المحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسي

رستاذ المقرأ

یف  ة توص مناقش
رر ش ي فھیاالمق ف

المحاضرة األولى.

ا ة الع م بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب ن المالط رر ع ق

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

مان ا ودة ض لج
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
دراسي.ال

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تطبیقات مادة التخصص ادارة الموارد وترشید االستهالكمقرر فى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)ادارة اعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

اولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي٣) نظري + (   (ـعدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

من القسم العلمي     + أربع أعضاءخماسي مقرر النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

محمود فرحان حسیند/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      حاننتیجة االمت-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٧٥جید  %جید جدا%ممتاز   %٢٥

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاالموضوعات التي-

ماهیة الموارد االقتصادیة١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

أسباب دراسة الموارد االقتصادیة٢

أنواع الموارد.٣

عالقة الموارد االقتصادیة بعلمى االقتصاد والجغرافیا.٤

الموارد االقتصادیة فى مصر.٥

ولىصندوق النقد الد٦

تعویم العمالت.٧

الفجوة التضخمیة)-انون فالراس عن األسواقق-التضخم.( تعریفه٨

عالج التضخم)-أسباب التضخم–أنواع التضخم ٩

١٠
استراتیجیات التحول نحو -الخصخصة (مفهوم وأشكال الخصخصة

القطاع الخاص)

١١
أهمیة -الخاصاالثار االیجابیة والسلبیة لسیاسة التحول الى القطاع 

البرنامج المصرى - المصرىسیاسة الخصخصة بالنسبة لالقتصاد
للخصخصة)

١٢
قانون قطاع األعمال العام -إنشاء الصندوق االجتماعى للتنمیة

رسم السیاسات وتحدید الخطوط العریضة فى مجال -والئحته التنفیذیة
الخصخصة)

الرسالة االعالمیة)توجیه - رسالة االعالم عن االصالح االقتصادى١٣

١٤
میزان المدفوعات (المعامالت -تجارة الخارجیةاالتجاهات الحدیثة لل

المعامالت الرأسمالیة)-المعامالت الغیر منظورة-المتطورة

١٥
-االتفاقیات العامة للتعریفات الجمركیة والتجاریة الجات (أهداف الجات

-مبدأ الشفافیة-مییزمبدأ عدم الت- المبادئ األساسیة لمنظمة الجات
مبدأ المفاوضات التجاریة.-ة المتبادلةمبدأ التخفیضات الجمركی



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

اآلثار االیجابیة والسلبیة التفاقیة الجات١٦

١٧
معدل -معدل الموالید - الخصوبة-الموارد البشریة (حجم السكان

النمو السكانى)-الهجرة- الوفیات

١٨
التى الخدمات والتسهیالت -الممتلكات- موارد األسرة الغیربشریة (المال

الوقت)- المجتمعیوفرها 

١٩
-المیول واالتجاهات- القدرات-موارد األسرة البشریة (الطاقة

العلم والمعرفة)-المهارات

القواعد الواجب مراعتها عند استخدام الموارد)–السمات العامة للموارد ٢٠

األسرة.العوامل المؤثرة على استخدام موارد٢١

٢٢
-ىالدخل المعنو -الدخل العینى- دىادارة الدخل المالى (الدخل النق

المیزانیة)

٢٣
أسباب اختالف –ادارة الوقت( العوامل المؤثرة فى استعمال الوقت 

تخطیط الوقت)-الوقت من أسرة الخرى

ادارة الطاقة البشریة٢٤

٢٥
-الثمن–مة القی-الندرة- المنفعة-بعض المفاهیم االقتصادیة( الحاجة

الثروة)–السوق - سعر الصرف–المنشأة -السلعة

المشكلة االقتصادیة وطبیعتها٢٦

٢٧
-الدالة االستهالكیة-المیل الى االستهالك-ترشید االستهالك (أهمیته

السلوك االستهالكى لألسرة)-خصائص المستهللك الرشید

نظریة سلوك المستهلك٢٨

م تدر%- ا ت نلم ھ م وى یس المحت
األساسي للمقرر

١٠٠%

دى - دریس م ائمین بالت زام الق الت
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

حل مشكالت√عصف ذھنى√

طرق تقویم الطالب-

ىتطبیق√یة        أعمال فصل√

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة √متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٩٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

دة ضمان الجودة بالكلیة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وح-٢

ا في المحاضرة األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھی-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١جینمالحظات المراجعین الخار-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ع توص-١ ي توزی الب ف ى الط رر عل یف المق
المحاضرة األولى.

واالمتحانات مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة -٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال

الب.الطعم

یم -٣ ى تقی الب عل جیع الط ة تش رة وطریق المحاض
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ن مقترحاتما لم یتم تنفیذه م-٩

داب داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنت-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

للعام القادم:خطة التطویر للمقرر -١٠

المسئول عن التطویرتوقیتتوصیف التطویراالت التطویرمج
التنفیذ

روتطویر المحتوى اة الف ق مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

م المقررتطویر تقوی

جی ى ع الطتش الب عل
رة  یم المحاض تقی

ة ال دریس وطریق ت
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ةیم تغذی راجع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

لمقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ ا

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رستاذ المقرأ

یف مناق ة توص ش
ي  فھیا ف رر ش المق

ة األولى.المحاضر

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

تب ع إس ا توزی یان رض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رمقرأستاذ ال

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
دراسي.ال

رالمقرأستاذ 



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانمیةالقوھیئةال



ادواالعتمالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

منــاهج البحــث العلمــى فــى مجــاالت التخصــصمقــرر فــى سم المقرر ورمزه الكوديأ-١
التربیة

)إدارة أعمال المنزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

أولى دبلوم خاصالفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لقسم العلمي     أربع أعضاء من اخماسي مقرر + النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   المراجعة الخارجیة لالمتحاننظام-٦

الحسیني محمد صابرد/ أ.عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد  %٧٥عدد      نتیجة االمتحان-
راسب١ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٥٠جید  %٢٥جید جدا%ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

النظرىالمحتوى مدریسھاالموضوعات التي تم ت-



ادواالعتمالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١
أهدافـه، وظائفـه، العلمـي، مفهـوم البحـث :/ التربويطبیعه البحث العلمي

خطواته، خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، أنماطه، تقویمه)٢

ه، تقویمه)المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، أنماط٣

مه)ئصه، أنماطه، تقویالمنهج التحلیلي (مفهومه، خصا٤

٥
المــنهج شــبه التجریبــي (مفهومــه، خصائصــه، خطواتــه، متغیراتــه، نمــاذج 

تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث العلمي٦

تقویم البحث العلمي٧

.ما یستجد من موضوعات٨

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
راألساسي للمقر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
المقرربمحتوى

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

مناقشة√محاضرات نظریة           √علمأسالیب التعلیم والت-

√√

عصف ذھنىتعلم تعاونى

رى       نظ√طرق تقویم الطالب-

أعمال فصلیة                      √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-



ادواالعتمالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

غیر متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة متوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

٩٠٫٣لمقرر(% ) :نتیجة تقویم الطالب ل-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.ملء -٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١الحظات المراجعین الخارجینم-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ع توص-١ ي توزی الب ف ى الط رر عل یف المق
المحاضرة األولى.

الدراسة واالمتحانات وابطشة اخالقیات وضمناق-٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
ظام.التدریس بانت

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

داب داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنت-٢

ي.البدایة المبكرة إلمتحان العمل-٣

ر للمقرر للعام القادم:تطویخطة ال-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرالتطویرمجاالت 
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

ات تطویر طرق تدریس المقرر ة اخالقی مناقش
و ة وض ابط الدراس

رأستاذ المقریسأثناء التدر



ادواالعتمالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

ع  ات م واالمتحان
الطالب 

طویر تقویم المقررت

الب ع جیع الط ى تش ل
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

لمقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ ا

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

ألولىفي المحاضرة ا

ة ال ام بدای ع
الدراسي

رأستاذ المقر

ة تو یف مناقش ص
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
يالدراس

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رمقرأستاذ ال

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

مان الج ودة ض
بالكلیة.

ةن ام ھای الع
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةھیئةال

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

یةأصول تربسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√وفر                   متنظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

ھاشم/ دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠اجحن٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٢٥جید %جید جدا%٥٠ممتاز   %٢٥

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

التربیة والمجتمع.١



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةھیئةال

بیة والثقافة.التر ٢

التربیة والتغیر االجتماعي.٣

التنشئة االجتماعیة والتربیة.٤

التربیة والضبط االجتماعي.٥

ما یستجد من موضوعات٦

-

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملىمحاضرات نظریة        √م والتعلمأسالیب التعلی-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

شفوىنظرى                     √طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة       √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرةمتوفرة بدرجة محدودة                غیر √متوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةھیئةال

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٦٫٧رر (%)نتیجة تقویم الطالب للمق

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

محاضرة األولى.شة توصیف المقرر شفھیا في المناق-٣

جالث الممواكبة التطور في تحدی-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

.أخذ أراء الطالب في اإلعتبار-٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر-٣

ذه-٨ م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح م
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

الب عتش-٣ ى تقجیع الط یم المحاضل ة ی رة وطریق
التدریس بانتظام.

.كرر عن المحاضرةالطالب المتغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن یروقیت التطوتویرتوصیف التطرمجاالت التطوی
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

المقررأستاذ بدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

ى تطویر تقویم المقرر الب عل جیع الط تش
رة تقی یم المحاض

رأستاذ المقرأثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةھیئةال

دریس وطریق ة الت
بانتظام.

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
فھیا فال رر ش ي مق

لى.حاضرة األوالم

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع
ي  رة ف المحاض

األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التربوياإلحصاءسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

الحسیني محمد صابر الخبیر/ د.أعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٥٠جید %٢٥جید جدا%٢٥ممتاز   %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيو أنواع المتغیرات والمقاییس٥

عها.أنواو العینات ٦

.سب المستخدمة في االحصاءالحابرامجأمثلة ل٧

.وضوعاتما یستجد من م٨

-

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

د- وعات ى تغم ان لموض ة االمتح طی
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                     تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
.عمل أبحاث وتكلیفات-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

درجة محدودة                غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة ب√یةالمراجع العلم-

√



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرةبدرجة محدودة                غیرمتوفرة متوفرة      √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٢٫٥تقویم الطالب للمقرر(% ) :نتیجة-٥

لطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.رضا اتوزیع إستبیان -١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

األولى.مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

ة النھائیة للمقررلنتیجالنظر ل- ٣

ذ-٨ م تنفی ا ت ي م ور ف ات التط ن مقترح ه م
العام السابق

یف الم-١ ع توص ي توزی الب ف ى الط رر عل ق
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

جیع -٣ رة وطریتش یم المحاض ى تقی الب عل ة الط ق
التدریس بانتظام.

.تكرر عن المحاضرةالطالب المغیاب -١فیذه من مقترحاتتم تنما لم ی-٩

خل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنتداب دا-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

ئول عن المستوقیت التطویرصیف التطویرتومجاالت التطویر
التنفیذ

اةمتطویر المحتوى روق راع الف
الفردیة

المقررأستاذبدایة العام



واالعتمادالتعلیمةجودلضمانالقومیةالھیئة

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة ابطوض الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم ا رة تقی لمحاض

دریس  ة الت وطریق
.بانتظام

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةیمتق ة راجع تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
رر ي المق فھیا ف ش

المحاضرة األولى.

ام بدا ة الع ی
الدراسي

رأستاذ المقر

ا توزی تبیان رض ع إس
الب رر الط ن المق ع

ي رة ف المحاض
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةنلضمایةالقومالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التعلیمي واإلرشاد النفسيالتوجیة سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسمالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   ة لالمتحاننظام المراجعة الخارجی-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٢٥جید %جید جدا%٧٥ممتاز   

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمتم تدریسھاالموضوعات التي -

١
اد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي والعلوم ماهیة االرش

المتصلة بهما.



واالعتمادالتعلیمجودةنلضمایةالقومالھیئة

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

عملىمحاضرات نظریة                      تدریب √أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

مكانات المتاحة للتدریسإلا-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة           √ات والخاماتزمتلالمس-



واالعتمادالتعلیمجودةنلضمایةالقومالھیئة

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٢٫٧:نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% )-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.مناقشة توصیف -٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مراجعین الخارجینمالحظات ال-٧

أراء الطالب في اإلعتبار.أخذ - ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ات -٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف التط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

ابط الدراسة واالمتحانات مناقشة اخالقیات وضو-٢
الطالب.مع

الب-٣ جیع الط یم المتش ى تقی رةعل ة حاض وطریق
التدریس بانتظام.

.ضرةالطالب المتكرر عن المحاغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

طویر للمقرر للعام القادم:خطة الت-١٠

المسئول عن تطویرتوقیت التطویرتوصیف المجاالت التطویر
التنفیذ

روق محتوىتطویر ال اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

ر طرق تدریس المقررتطوی
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةنلضمایةالقومالھیئة

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
ر یم المحاض ة تقی

در ة الت یس وطریق
نتظام.با

رمقرأستاذ الأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

سأثناء التدری

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ة الع ام بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
فھیا رر ش ي المق ف

.ألولىالمحاضرة ا

ام  ة الع بدای
الدراسي

رلمقرأستاذ ا

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
خیرة.األ

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام نھ ة الع ای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانومیةالقالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

ا التربیةتكنولوجیسم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

عماد أحمد سید/ دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٢٥جید %٥٠جید جدا%٢٥ممتاز   

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–وجیا التربیة ماهیة تكنول١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانومیةالقالھیئة

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.٢

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.٣

٤
تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.٥

التكنولوجیا التربویة.تطور مجال٦

منظومة تكنولوجیا التربیة.٧

.ما یستجد من موضوعات٨

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة  

تقییم منتجات الطالب المنفذة من التریكو االلى والیدوى  األعمال الفصلیة (تذكر): 

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

لمتاحة للتدریسكانات ااإلم-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة              √الوسائل المعینة-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانومیةالقالھیئة

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√ماتات والخامستلزمال-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٤٫٩نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

ف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.مناقشة توصی-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١مالحظات المراجعین الخارجین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

ى -١ رر عل یف المق ع توص ي توزی الب ف الط
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ال-٣ جیع الط یمتش ى تقی ة المحب عل رة وطریق اض
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

.انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن طویرت التتوقیالتطویرتوصیف مجاالت التطویر
التنفیذ

روق تطویر المحتوى اة الف مراع
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ةوض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

رأستاذ المقرأثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانومیةالقالھیئة

الطالب 

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
یم المحا رة تقی ض

ة ا دریوطریق س لت
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةتق ة راجع یم تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

ع تو یف توزی ص
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
فھ رر ش ي المق یا ف

ولى.رة األالمحاض

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا  تبیان رض ع إس توزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

لء تقر رر م ر المق ی
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التخصصيفریسطرق تد: سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) نظري ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر  الخارجیة لالمتحانالمراجعةنظام -٦

سحر برعي عبد اللطیف/ دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد  %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید  %٥٠جید جدا%٥٠ممتاز  %

تدریس المقرر-٢

الموضوعمتدریسھاالموضوعات التي تم -

المقررأھمیةومحتوىلعرضالتمھید-1



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

مفهوم طرق  التدریس ومبررات استخدام طرق التدریس الحدیثة2

3
تربویة  لتنویع استراتیجیات، طرق و اسالیب التدریس التدریس الحدیثة، األسس ال

طرق التدریس. 

4
یس في مجال تدر استخدام الحاسب األلي في التدریس وتوظیف األنترنت

األقتصاد المنزلي

ا ت%- وى لم ن المحت ھ م م تدریس
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

و- ان لموض ة االمتح دى تغطی عات م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

بحثیة فردیة وجماعیةفات تكلی

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              لمعینةالوسائل ا-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                  √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

یم الطالب للمقرر (%)نتیجة تقو

√



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

%٩٣٫٣نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

قرر في المحاضرة األخیرة.ن المالطالب عتوزیع إستبیان رضا-١مقترحات تحسین المقرر-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١الخارجینالمراجعینمالحظات -٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

لمقررئیة لالنظر للنتیجة النھا- ٣

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
العام السابق

یف ا-١ ع توص ي توزی الب ف ى الط رر عل لمق
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١حاتمقترتم تنفیذه منما لم ی-٩

داخل القسم.انشغال الطالب بأعمال االنتداب -٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روقمالمحتوىتطویر  اة الف راع
دیةالفر

أستاذ المقرربدایة العام

تطویر طرق تدریس المقرر
ات  ة اخالقی مناقش

و ة اوض بط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر
ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رالمقرأستاذ أثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

د ة تق ةیم تغذی راجع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

رتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رالمقرأستاذ

تبی ع إس ا ان رضتوزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

التخصـــــــــص (إدارة المشـــــــــروعات بیقـــــــــي فـــــــــي مشـــــــــروع تطسم المقرر ورمزه الكوديأ-١
الصغیرة)

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي٤) نظري + (    -(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسمب+ أرمقررخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

برالحسیني محمد صا/ أ.دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      االمتحانیجة نت-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%٢٥ممتاز   %٧٥

تدریس المقرر-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

تعریف المشروع الصغیر١

معاییر تمییز أنواع المشروعات الصغیرة.٢

أشكال الملكیة القانونیة للمشروعات الصغیرة.٣

خصائص المشروعات الصغیرة.٤

ممیزات المشروعات الصغیرة٥

یر.دورة حیاة المشروع الصغ٦

الریادة ومشروعات األعمال الصغیرة.٧

عوامل نجاح المشروعات الصغیرة.٨

المشروعات الصغیرة وادارة األزمات التى تواجه المشروع.عوامل فشل ٩

ادارة المشروعات الصغیرة.١٠

ادارة الموارد البشریة فى المشروع الصغیر.١١

ر التمویل.دامصو االدارة المالیة فى المشروعات الصغیرة١٢

ادارة التسویق.١٣

دراسة جدوى المشروعات الصغیرة.١٤

١٥
لالستراتیجیات التى تتبعها الدول المتقدمة فى إنشاء وادارة نماذج 

المشروعات الصغیرة.

ما یستجد من موضوعات١٦

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس ائمین بالم ت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √التعلمالتعلیم وأسالیب -

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
كلیفات.عمل أبحاث وت-

.وتحریریةامتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ودة    متوفرة بدرجة محدمتوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٣٫٣نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١قترحات تحسین المقررم-٦

لى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.یمھ إملء تقریر المقرر وتسل-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

لمقررالنظر للنتیجة النھائیة ل- ٣

-
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واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
ابقم السالعا

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١رحاتفیذه من مقتما لم یتم تن-٩

الب بأعمال االنتداب داخل القسم.ل الطانشغا-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
ردیةالف

أستاذ المقرربدایة العام

مقررطرق تدریس التطویر 
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ة راجعیمتق ةتغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

قررتطویر تنفیذ المقررذ المتطویر تنفی

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

تبیان رتوزی ا ع إس ض
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ة ال ام نھای ع
لدراسي.ا

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

معلوماتمصادر السم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي-) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

خماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم العلمي     النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان-٦

أسماء ممدوح فتحي/ دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید %جید جدا%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمي تم تدریسھاالموضوعات الت-

تطورها.المعلومات،ومراحلمصادر م مفهو ١



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات ٤

٥
ـــوم االجتماعیـــة و عیـــة العامـــة مصـــادر المعلومـــات المرج المتخصصـــة فـــي العل

المصادر السمعیة والبصریة والوسائط المتعددةو إلنسانیةوالتقنیة وا

٦
االنترنـــــت ومحركـــــات البحـــــث -المكتبـــــة  اإللكترونیـــــة كمصـــــدر للمعلومـــــات 

كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

التعاون والتكتالت المعلوماتیة-المعلومات تقییم مصادر٨

.ما یستجد من موضوعات٩

وى %- ن المحت ھ م م تدریس ا ت لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

محاضرات نظریة                      تدریب عملى√أسالیب التعلیم والتعلم-

أنشطة فصلیةدراسة حالة           

یة وجماعیةتكلیفات بحثیة فرد

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             أعمال فصلیة              √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة     √المراجع العلمیة-

√



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                  √المستلزمات والخامات-

ال یوجدأداریة وتنظیمیة:قیود-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٩٢٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

قرر في المحاضرة األخیرة.ن المتوزیع إستبیان رضا الطالب ع-١ترحات تحسین المقررمق-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١الخارجینمالحظات المراجعین-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

لمقررئیة لالنظر للنتیجة النھا- ٣

ات الت-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف ط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

یم-٣ ى تقی الب عل جیع الط ة تش رة وطریق المحاض
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةغیاب -١حاتمقترتم تنفیذه منما لم ی-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن ت التطویرتوقیتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

روقمتطویر المحتوى اة الف راع
دیةالفر

أستاذ المقرربدایة العام



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانیةالقومالھیئة

رق تدریس المقررتطویر ط
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی

ة ا دریس وطریق لت
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ة تق ةیم تغذی راجع
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

رة األولى.المحاض

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

تبی ع إس ا ان رضتوزی
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
ة.األخیر

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

اإلقتصــادیات () باللغـة اإلنجلیزیـة٢(خصـصالتفـي مقـررسم المقرر ورمزه الكوديأ-١
الدولیة)

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسم+ أربمقررخماسيالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

محمد عبد الخالق دعبس/ أ.دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      االمتحانیجة نت-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-

االنفاق الحكومى١

رأس المال٢

العمل٣

اقتصادیات الدخل٤

الدائرة التدفقیة٥

البطالة ومستوى االقتصاد٦

العامالتوازن ٧

الدخل القومى٨

دائرة األعمال٩

ىاالنتاج والطلب الكل١٠

المیزانیة النقدیة١١

االنفاق والطلب١٢

النقود والبنوك١٣

البطالة١٤

االستثمار االقتصادى١٥

النقود١٦

واإلنتاجالبطالة الكاملة ١٧

األسعارمستوى ١٨



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

النقود واالنفاق واالدخار١٩

یستجد من موضوعاتما ٢٠

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
كلیفات.عمل أبحاث وت-

وتحریریة.امتحانات شفویة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة ودة    متوفرة بدرجة محدمتوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

%٨٠نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

األخیرة.توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة -١قترحات تحسین المقررم-٦

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا

ض
ر 
ا

ت
.

ع-
م
ل

أ
ب
ح
ا

ث

و 



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.مناقشة توصیف-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

م -٨ ا ت ات الم ن مقترح ذه م ي تنفی ور ف تط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
حاضرة األولى.الم

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.ةب المتكرر عن المحاضرالطالغیاب -١رحاتفیذه من مقتما لم یتم تن-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢

المبكرة إلمتحان العملي.البدایة-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
ردیةالف

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر 
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ات  ع واالمتحان م

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ة راجعیمتق ةتغذی
حیح  الل تص ن خ م

ألداءا

أثناء التدریس



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب مقرر علال ى الط

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

تبیان رتوزی ا ع إس ض
الب ن المقالط رر ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
ىلیمھ وتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

متقدم)ترشید إستهالك()١(خصصالتفي مقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     من القسمع أعضاء خماسي مقرر + أربالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

سینمحمود فرحان ح/ أ.دعدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-
عدد الطالب الحاضرین اإلمتحان-

٤
٣

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٣

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %٥٠جداید ج%٢٥ممتاز  %

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

١
العوامل -العوامل األساسیة التى تحدد عرض السلعة-العرض(تعریفه

المحددة لمرونة العرض)

العالقة بین االیراد الحدى والسعر ومرونة الطلب٢

٣
التمییز -فسة الكاملة وسوق االحتكارأوجه المفاضلة بین سوق المنا-

ریق اجراءات الدولة للتحكم فى االحتكار (التنظیم عن ط- السعرى
التنظیم عن طریق الضرائب)-التسعیر الجبرى

٤

االستهالك كمتغیر اجتماعى محددات االستهالك االجتماعیة( العادات 
ستهالك والوعى اال-الثقافة االجتماعیة- الدیانات-والتقالید االجتماعیة

االستهالك وعلم االجتماع - االستهالك والقومیة والحضارة-االجتماعى
االستهالك والفقر)-الصناعى

٥
االستهالك وتنمیة -دور االستهالك فى التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

الطلب

تطویر العادات االستهالكیة.٦

٧
راعاتها فى ترشید المقصود بترشید االستهالك، العوامل الواجب م

ستهالكاالستهالك، أهمیة ترشید اال

٨
خصائص المستهلك -الدالة االستهالكیة -االستهالك المیل الى 

الرشید.

٩
ترشید -ترشید االستهالك الغذائى - السلوك االستهالكى لألسرة 

االستهالك الملبسى ترشید استهالك المسكن

١٠
حقوق المستهلك -هالك المیاه ترشید استهالك الطاقة وترشید است

ایة مصالحهوحم

١١
منظمات الدفاع  عن المستهلك -االرشادیة لحمایة المستهلك المبادئ 

قوانین حمایة المستهلك.

العوامل -العوامل األساسیة التى تحدد عرض السلعة-العرض(تعریفه١٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

المحددة لمرونة العرض)

ومرونة الطلبالعالقة بین االیراد الحدى والسعر١٣

١٤
التمییز -ملة وسوق االحتكارأوجه المفاضلة بین سوق المنافسة الكا

اجراءات الدولة للتحكم فى االحتكار (التنظیم عن طریق - السعرى
التنظیم عن طریق الضرائب)-التسعیر الجبرى

١٥

االستهالك كمتغیر اجتماعى محددات االستهالك االجتماعیة( -
االستهالك -االجتماعیةالثقافة - الدیانات- ید االجتماعیةالعادات والتقال

االستهالك وعلم -االستهالك والقومیة والحضارة-والوعى االجتماعى
االستهالك والفقر)-االجتماع الصناعى

١٦
االستهالك وتنمیة -دور االستهالك فى التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

الطلب

كیة.تطویر العادات االستهال١٧

موضوعاتما یستجد من ١٨

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

وتحریریة.امتحانات شفویة

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

لى             عم√أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة    متوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٦٫٧نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١قترحات تحسین المقررم-٦

یة.ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكل-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

تحدیث المجالر في مواكبة التطو- ١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

النظر للنتیجة النھائیة للمقرر- ٣

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
ب.الطالمع

جیع-٣ التش ة الط رة وطریق یم المحاض ى تقی ب عل
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١فیذه من مقترحاتما لم یتم تن-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرالتطویروصیف تت التطویرمجاال
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
الفردیة

أستاذ المقرربدایة العام

طرق تدریس المقررتطویر 
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ال جیع الط ى تش ب عل
یم  رة المحاتقی ض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةیمتق ة راجع تغذی
حیح  الل تص ن خ م

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ة یف مناقش توص
ر فھالمق ي ر ش یا ف

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا توزی تبیان رض ع إس
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

(إدارة أعمال منزل متقدم)في التخصصیاريإختمقرر سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ثانیة دبلوم خاص الفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢(      عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

العلمي     ع أعضاء من القسمخماسي مقرر + أربالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√متوفر                   لمراجعة الخارجیة لالمتحاننظام ا-٦

محمد عبد الخالق دعبس/ أ.دعدد القائمین بالتدریس-٧
د/ أسماء ممدوح فتحي

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

٤رعدد الطالب الملتحقین بالمقر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠ناجح٤

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

%٠جید  %جداید ج%ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمموضوعات التي تم تدریسھاال-



واالعتمادالتعلیمجودةلضمانالقومیةالھیئة

مفهوم االدارة وتعاریفها١

أهمیة علم االدارة٢

أهداف االدارة٣

االدارة العلمیة وروادها٤

العالقة بین االدارة والبیئة٥

العالقة بین علم االدارة وغیرها من العلوم٦

عالقة بین االدارة والمواردلا٧

مؤسسات والمنظمات كنظام متكامل.االدارة فى ال٨

٩
- واجبات القائد-وظائف القیادة-القیادة واتخاذ القرارات (انواع القیادة

المهارات التي تتوفر فى القائد)

١٠
مقومات القرار -انواع القرارات-اتخاذ القرار(مفهوم وطبیعة القرار

اجه اتخاذ المصاعب والمعوقات التى تو -ملیة اتخاذ القرارع- االدارى
القرار)

١١
أهمیة األهداف فى -أنواع األهداف-األهداف (تعریف الهدف

المنظمات والمؤسسات وسائل تحدید األهداف فى المنظمات 
شروط نجاح األهداف)-والمؤسسات

١٢

ط فى أهمیة التخطی-أركان التخطیط-التخطیط (تعریف التخطیط
- مجاالته ومداه الزمنىالمنظمات والمؤسسات أنواع التخطیط من حیث
األسباب الرئیسیة لفشل - أسس كفاءة التخطیط بالمؤسسات والمنظمات 

التخطیط)

عالقة دوافع العمل بزیادة وسرعة االنتاج١٣

-أبعاد التنظیم-التنظیم فى المنظمات والمؤسسات(تعریف التنظیم١٤
العوامل - المبادئ األساسیة للتنظیم-یم أنواع التنظیمأهمیة التنظ
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المؤثرة فى التنظیم)

١٥
-مجاالت الرقابة- الرقابة وتقییم األداء (األسباب التى تدعو الى الرقابة

الصعوبات والعقبات -مراحل وخطوات العملیة الرقابیة-أشكال الرقابة
ة)الرقابة على الموارد البشری-التى تواجه الرقابة

١٦
-دینامیكیة االتصال- تعریف االتصال-االتصال (ماهیة االتصال

أهمیة االتصال وأغراضه)-أسالیب االتصال

ادارة موارد األسرة١٧

تخطیط المورد المالى لألسرة١٨

تخطیط  وقت األسرة١٩

تخطیط مورد الطاقة أو الجهد٢٠

ما یستجد من موضوعات٢١

-

ھ %- م تدریس ا ت ن المحلم وى م ت
األساسي للمقرر

١٠٠%

زام الق- دى الت دریس م ائمین بالت
محتوى المقررب

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملى√محاضرات نظریة           √أسالیب التعلیم والتعلم-

√

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

ت.حضیر محاضرات-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

وتحریریة.امتحانات شفویة

-
ح

ض
ی
ر

م
ح
ا

ض
ر 
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نظرى                          شفوى√طرق تقویم الطالب-

عملى             √أعمال فصلیة          √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

غیر متوفرة متوفرة بدرجة محدودة    متوفرة   √المراجع العلمیة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√متوفرة              الوسائل المعینة-

ودة                غیر متوفرةة بدرجة محدمتوفرة                  متوفر√المستلزمات والخامات-

ال یوجدد أداریة وتنظیمیة:قیو-٤

نتیجة تقویم الطالب للمقرر (%)

%٨٠نتیجة تقویم الطالب للمقرر(% ) :-٥

ي المحاضرة األخیرة.ر فتوزیع إستبیان رضا الطالب عن المقر-١قترحات تحسین المقررم-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

مناقشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.-٣

مواكبة التطور في تحدیث المجال- ١رجینمالحظات المراجعین الخا-٧

أخذ أراء الطالب في اإلعتبار.- ٢

قررالنظر للنتیجة النھائیة للم- ٣

ات ال-٨ ن مقترح ذه م م تنفی ا ت ي م ور ف تط
العام السابق

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

ة -٣ رة وطریق یم المحاض ى تقی الب عل جیع الط تش
التدریس بانتظام.

.ةالطالب المتكرر عن المحاضرغیاب -١تفیذه من مقترحاما لم یتم تن-٩

انشغال الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.-٢
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البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن توقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
التنفیذ

اةتطویر المحتوى روق مراع الف
ةالفردی

أستاذ المقرردایة العامب

طرق تدریس المقررتطویر 
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة  یم المحاض تقی
دریس  ة الت وطریق

بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةیمتق ة راجع تغذی
حیح ن خم الل تص

األداء

أثناء التدریس

تطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ المقرر

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي  فھیا ف رر ش المق

المحاضرة األولى.

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ا توزی تبیان رض ع إس
رر البالط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
رة.األخی

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

تخطــیط وتقیــیم البــرامج االرشــادیة وادارة ) ٢التخصــص (مقــرر فــي سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

الوقت

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ماجستیرالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميأعضاء من القسم اخماسي مقرر + أربع النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√وفر                   متالخارجیة لالمتحانمراجعة نظام ال-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%صفرعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠اجحن١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%٠جید %جید جدا%٠ممتاز   %١٠٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-
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تخطیط وتقویم البرامج االرشادیة.١

تعریف البرنامج ٢

بناء البرنامج٣

تخطیط البرنامج٤

التصمیم وتنفیذ البرامج ٥

تقویم البرامج ٦

واالعدادمراحل التخطیط ٧

إنشاء برنامج ادارة الوقت٨

المفهوم والمبادئ٩

أهمیة الوقت١٠

مفهوم ادارة الوقت١١

أنواع الوقت١٢

خصائص الوقت١٣

خطوات ومبادئ االدارة الناجحة للوقت١٤

عادات سیئة فى استخدام الوقت١٥

خطوات نحو ادارة أفضل للوقت١٦

فعالة للوقت.إقتراحات إلدارة ١٧

ما یستجد من موضوعات١٨

-

ن المحت%- ھ م م تدریس ا ت %١٠٠وى لم
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األساسي للمقرر

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملىمحاضرات نظریة        √م والتعلمأسالیب التعلی-

أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

شفوىنظرى                     √م الطالبتقویطرق-

عملى             أعمال فصلیة       √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة √المراجع العلمیة-

متوفرةة محدودة                غیر متوفرة بدرج√متوفرة              √الوسائل المعینة-

متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرةمتوفرة                 √المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٨٦٫٧رر (%)طالب للمقنتیجة تقویم ال

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١لمقررمقترحات تحسین ا-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

قشة توصیف المقرر شفھیا في المحاضرة األولى.منا

-١مالحظات المراجعین الخارجین-٧
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٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
السابقالعام

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

یم المحاضشت-٣ ى تقی الب عل ة جیع الط رة وطریق
التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةاب غی-١ما لم یتم تنفیذه من مقترحات-٩

الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.انشغال-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن یرتوقیت التطوتطویرتوصیف الریالتطومجاالت 
التنفیذ

اة تطویر المحتوى روق مراع الف
الفردیة

أستاذ المقررة العامبدای

قررتطویر طرق تدریس الم
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

الب ع جیع الط ى تش ل
رة یتق یم المحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

د ةیم تق ة راجع تغذی
الل ن خ حیح م تص

األداء

أثناء التدریس

المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ة تو یف مناقش ص
ي لا فھیا ف رر ش مق

لى.المحاضرة األو

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر
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ع ا توزی تبیان رض إس
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ة الع ام نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر



واالعتمادالتعلیمجودةمانلضالقومیةالھیئة

)١٦نموذج رقم (

تقریر مقرر دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الجامعى

المنیاجامعة: 

التربیة النوعیة كلیة:

االقتصاد المنزلى قسم : 

معلومات أساسیة–أ 

نفاق واالستهالكاإل١التخصص مقرر في سم المقرر ورمزه الكوديأ-١

)إدارة منزل( اقتصاد منزلى التخصص-٢

ماجستیرالفرقة / المستوى-٣

) عملي١) نظري + (    ٢( عدد الوحدات/ الساعات المعتمدة-٤

لعلميخماسي مقرر + أربع أعضاء من القسم االنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات-٥

غیر متوافرة√وفر                   متالخارجیة لالمتحانجعةمرانظام ال-٦

١عدد القائمین بالتدریس-٧

ب معلومات متخصصة

اإلحصائیات :-١

١عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

%رفصعدد    %١٠٠عدد      نتیجة االمتحان-
راسب٠اجحن١

دیرات  ا للتق اجحین طبق ة % للن بة المئوی النس
الحاصلین علیھا

مقبول%جید %جید جدا%١٠٠ممتاز   %٠

تدریس المقرر-٢

المحتوى النظرىمالموضوعات التي تم تدریسھا-

أنماط االنفاق)–أوال: االنفاق (تعریفه ١
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٢
الجهاز المركزى بنود االنفاق العائلى كما حددها -أنواع أنماط االنفاق

للتعبئة العامة واالحصاء)

٣

نسبة االنفاق على بنود االنفاق المختلفة بالنسبة للمجتمع المصرى 
قمشة اق على المالبس واألاالنف–(االنفاق على الطعام والشراب  

االنفاق على األثاث –االنفاق على المسكن ومستلزماته -والخیوط 
-االنفاق على الدخان والمكیفات- والتجهیزات والخدمات المنزلیة 

االنفاق على النقل - االنفاق على الخدمات والرعایة الصحیة 
والریاضة االنفاق على الثقافة-االنفاق على التعلیم -والمواصالت 

أوجه االنفاق االستهالكى - المنفق على المطاعم والمقاهى-والترفیه 
)أقساط مدفوعة-المدفوعات التحویلیة-األخرى

٤
-ثانیا: االستهالك (االستهالك الجماعى واستهالك األفراد والعائالت

االستهالك السلعى والخدمى)-االستهالك السوقى والذاتى

تقدیر االستهالك)ق طر -فى االستهالكالعوامل التى تؤثر٥

تطبیقات على االستهالك ومسائل حسابیة.٦

نظریة سلوك المستهلك ٧

تطبیقات ومسائل حسابیة٨

فائض المستهلك و توازن المستهلك.٩

تطبیقات ومسائل حسابیة على فائض وتوازن المستهلك.١٠

السیاسة المالیة١١

ةأهداف السیاسة المالی١٢

المالیةأدوات السیاسة١٣

أثر الضریبة على االنتاج١٤

العملآثر الضریبة على ١٥
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آثر الضریبة على اإلدخار١٦

تطبیقات ومسائل حسابیة١٧

الضریبة التى تحول عوامل االنتاج بین االستخدامات.١٨

آثر الضریبة على توزیع الدخل١٩

تطبیقات ومسائل حسابیة٢٠

م والقروضالعاالدین٢١

مرحلة التشغیل الكاملة٢٢

مراحل النشاط االقتصادى٢٣

مرحلة الرفاهیة٢٤

مرحلة الكساد٢٥

التضخم والبطالة٢٦

أذون الخزانة كأداة لالصالح االقتصادى٢٧

تطبیقات ومسائل حسابیة على ما سبق٢٨

ما یستجد من موضوعات٢٩

-

و%- ن المحت ھ م م تدریس ا ت ى لم
األساسي للمقرر

١٠٠%

دریس - ائمین بالت زام الق دى الت م
بمحتوى المقرر

 >٨٥>√٨٤-٦٠٦٠

وعات - ان لموض ة االمتح دى تغطی م
المقرر

 >٨٥> √٨٤-٦٠٦٠

تدریب عملىمحاضرات نظریة        √م والتعلمأسالیب التعلی-
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أنشطة فصلیةدراسة حالة                      

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة.- 

شفوىنظرى                     √تقویم الطالبطرق -

عملى             أعمال فصلیة       √

اإلمكانات المتاحة للتدریس-٣

فرة متوفرة                 متوفرة بدرجة محدودة                غیر متو√المراجع العلمیة-

متوفرةة محدودة                غیر متوفرة بدرج√متوفرة              √معینةالوسائل ال-

متوفرة                  متوفرة بدرجة محدودة                غیر متوفرة√المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود أداریة وتنظیمیة:-٤

%٩٦٫٤رر (%)یم الطالب للمقنتیجة تقو

توزیع إستبیان رضا الطالب عن المقرر في المحاضرة األخیرة.-١لمقررمقترحات تحسین ا-٦

ملء تقریر المقرر وتسلیمھ إلى وحدة ضمان الجودة بالكلیة.-٢

محاضرة األولى.شة توصیف المقرر شفھیا في المناق-٣

-١جینالخارمالحظات المراجعین -٧

٢-

٣-

ي -٨ ور ف ات التط ن مقترح ذه م م تنفی ا ت م
السابقالعام

ي -١ الب ف ى الط رر عل یف المق ع توص توزی
المحاضرة األولى.

مناقشة اخالقیات وضوابط الدراسة واالمتحانات -٢
الطالب.مع

یم المحاضتش-٣ ى تقی الب عل ة جیع الط رة وطریق
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التدریس بانتظام.

.الطالب المتكرر عن المحاضرةاب غی-١یذه من مقترحاتم تنفما لم یت-٩

الطالب بأعمال االنتداب داخل القسم.انشغال-٢

البدایة المبكرة إلمتحان العملي.-٣

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:-١٠

المسئول عن یرتوقیت التطوتوصیف التطویررمجاالت التطوی
التنفیذ

اة مرتطویر المحتوى روق اع الف
الفردیة

أستاذ المقررة العامبدای

قررتطویر طرق تدریس الم
ات  ة اخالقی مناقش

و ة وض ابط الدراس
ع  ات م واالمتحان

الطالب 

رأستاذ المقرأثناء التدریس

تطویر تقویم المقرر

ى  الب عل جیع الط تش
رة تقی یم المحاض

دریس  ة الت وطریق
بانتظام.

رأستاذ المقرأثناء التدریس

دت ةیم ق ة راجع تغذی
الل ن خ حیح م تص

األداء

أثناء التدریس

المقررتطویر تنفیذ المقررتطویر تنفیذ

یف  ع توص توزی
الب ال ى الط مقرر عل

في المحاضرة األولى

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

یف  ة توص مناقش
ي ال فھیا ف رر ش مق

لى.المحاضرة األو

ام  ة الع بدای
الدراسي

رأستاذ المقر

ع ا توزی تبیان رض إس
الب رر الط ن المق ع

رة  ي المحاض ف
األخیرة.

ة الع ام نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر

رر  ر المق لء تقری م
لیمھ  ىوتس دة عل وح

ودة  مان الج ض
بالكلیة.

ام  ة الع نھای
الدراسي.

رأستاذ المقر
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