
 (31نموذج رقم )

 جامعة : األسكندريو
 كمية : التربيو النوعيو

 قسم  : االقتصاد المنزلي
 توصيف برنامج دراسي

 (   5102) عام    

 معمومات أساسية :  -أ
 االقتصاد المنزلي برنامج بكالوريوس اسم البرنامج :     -1
 ثنائي(          )مشترك(   √طبيعة البرنامج :  ) أحادي(         ) -2

 عموم تربوية ونفسية –االقتصاد المنزلى القسم المسئول عن البرنامج :  
  2003/   8/   25تاريخ إقرار البرنامج :                 

 معمومات متخصصة :  -ب
 األىداف العامة لمبرنامج  :  -1

بالميارات التى تساعدة عمى اإللمام بالمعارف العامو عن االقتصاد إمداد الخريج  1/1
 ليالمنز 

إكتساب الميارات  إكتساب الميارات االساسيو الالزمو في مجال المالبس والنسيج، 1/2
 االساسيو الالزمو   في مجال التغذيو وعموم االطعمو

 االسره الالزمو في مجال اداره المنزل واقتصاديات يكتسب الميارات االساسيو 1/3
 اإللمام بالمعارف العامو عن مناىج وطرق التدريس 4/ 1
  االلمام  بالمعارف العامو عن العموم النفسيو والتربويو بشعبيا المختمفو 1/5
 المخرجات التعميمية المستيدفة من البرنامج  :  -2
 المعرفة والفيم :  2/1

 .عرف مفاىيم االقتصاد المنزليتي .أ 

 .وضح اىميو مجال االقتصاد المنزليي  .ب 

 .شرح العالقة بين االقتصاد المنزلي و المجاالت األخرىي .ج 

 



مم بالمعرفة األساسية لكل من عمم التغذية و عموم األطعمة و المالبس و النسيج و ي .د 
  ادارة شئون األسرة و المسكن

 . توضح العالقو بين العموم النفسيو و التربويةوعمم االقتصاد المنزلي .ه 

 . تعرف الطرق التدريسيو المختمفو لتدريس االقتصاد المنزلي  .و 
 القدرات الذىنية :  2/2

 ل ما يصادفو من مشاكل من خالل الميارات المكتسبة في االقتصاد المنزلي.حي .أ 

 . ستنتج الحمول المناسبة لممواقف المشابية في مجال االقتصاد المنزليي .ب 

  نقد الممارسات المنزلية الخاطئةي  .ج 

  . ربط بين تطبيقات العموم النفسيو و التربوية في مجال االقتصاد المنزليي .د 
 الميارات : 2/3

 ميارات مينية وعممية : 2/3/1
  طبق ما تم دراستو في مجال االقتصاد المنزلي في الحياه العمميوي .أ 

 طبق الطرق الصحية العداد طيي الوجبات و تقديمياي  .ب 

 طبق الميارات الخاصو بمقررات المالبس والنسيجي  .ج 

 طبق الطرق التدريسيو في مجال االقتصاد المنزلي.ي .د 

 و و التربوية في التعامل مع الطالبطبق ميارات العموم النفسيي  .ه 

 طبق الميارات األساسية الدارة موارد األسرة و ترشيد االستيالكي  .و 
 ميارات عامــة : 2/3/2

 جيد مياره العمل في فريقي .أ 

 حسن التعامل مع الحاسب االليي  .ب 

 ضيف رؤيتو الخاصو في المناىج الدراسيو التي يقوم بتدريسياي  .ج 

 ات الحاسب في مجال االقتصاد المنزليجيد مياره تطبيق استخدامي  .د 

 تصل مع اآلخرين بفاعميةي  .ه 

 وجو اىتماما بالقيم االنسانية تحقيقا لمدور التربوي داخل و خارج المؤسسة التعميميةي  .و 
 
 
 



 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3 
المعايير القومية األكاديمية القياسية قطاع كميات التربية  تم الرجوع الى 3/1

 .نوعيةال
 العالمات المرجعية : -4

4/1   ................. 
 ىيكل ومكونات البرنامج : -5

 أربع سنوات مدة البرنامج :    -أ 
 (255)  (    إجمالي133 )عممي   (  122 ) نظري ىيكل البرنامج :  -ب

 اختياري            إلزامي                                 
                          ساسـية :          مقررات العمـوم األ □
 % (              33)     بنسبة (  23عدد ) مقررات العموم االجتماعية واإلنسانية: □

                   (  %5558 )   بنسبة    ( 38عدد )        مقررات عموم التخصص:       □

 % ( 1002)   بنسبة  (7عدد ) مقررات من عموم أخرى )حاسب آلي و..(: □

 عيا ثالثون ساعو اسبو  ساعات أسبوعيا بواقع 4التدريب الميداني  :    □
 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :         ال ينطبق  -ج

المستوى األول / السنة األولى  :  يمزم اجتياز ..... وحدة  موزعة عمى النحو التالي 
: 

إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري                                        
 ..... 

 المستوى األول / السنة الثانية :  يمزم اجتياز ..... وحدة ) موزعة كالتالي :

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....                            

 ...........وىكذا ...................                         



 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عممي تمارين نظري الدراسي

       المقررات التربوية 

 6 كيمياء عضويو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  4 2
الدراسي 

 ياالو
 1 دخل في عموم االسرهالم 

 ساعو/اسبوع
الفصل  االولي  3 2

الدراسي 
 ياالو

اسس اسكان ومرافق  
 منزليو

5 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  1 2
الدراسي 

 ياالو
 2 صحو االسره 

 ساعو/اسبوع
الفصل  االولي  - 2

الدراسي 
 ياالو

ساعو/  6 ادوات وماكينات الحياكو 
 اسبوع

الفصل  االولي  4 2
ي الدراس
 لاالو

 6 كيمياء حيويو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  4 2
الدراسي 

 الثانى
 1 اسس التغذيو وتطبيقاتيا 

 ساعو/اسبوع
الفصل  االولي  3 2

الدراسي 
 الثانى

الفصل  االولي  1 2 5 رعايو االمومو والطفولو 



الدراسي  ساعو/اسبوع
 الثانى

 2 اداره االعمال المنزليو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  ولياال   - 2
الدراسي 

 الثانى

ساعو/  6 صحو المالبس 
 اسبوع

الفصل  االولي  4 2
الدراسي 

 الثانى

 1 خيوط وتراكيب نسيجيو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  2 3
الدراسي 

 الثانى

 

 

 
 6 اسس اعداد الغذاء 

 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  4 2
الدراسي 

 ياالو

اداره مؤسسات الطفولو  
 ينودور المسن

4 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  2 2
الدراسي 

 ياالو

 6 ميكروبيولوجي اغذيو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  4 2
الدراسي 

 ياالو

 2 تاريخ وتطور االزياء 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  - 2
الدراسي 

 ياالو

نماذج وتنفيذ مالبس  
 الطفل

6 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  4 2
الدراسي 

 ياالو

 6اعداد اطعمو عجائن  
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  4 2



الدراسي  ومخبوزات
 الثانى

 4 ادوات واجيزه منزليو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  2 2
الدراسي 

 الثانى

 6 اداره وتخطيط الوجبات 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  4 2
الدراسي 

 الثانى

 6 تريكووكروشيو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  4 2
الدراسي 

 الثانى

استخدام الحاسب االلي  
 في التخصص

1 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  2 3
الدراسي 

 الثانى

 

 
اعداد االطعمو خضر  

 وفاكيو
5 

 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  1 2
الدراسي 

 ياالو

اعداد االطعمو لحوم  
 واسماك

6 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  4 2
الدراسي 

 ياالو

 6 يذ مالبس منزليوتنف 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  4 2
الدراسي 

 ياالو

 5 تصميم وتطريز 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  1 2
الدراسي 

 ياالو

 6 تغذيو فئات حساسو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  4 2
الدراسي 



 الثانى

 2 عالقات اسريو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  - 2
الدراسي 

 الثانى

 6 وشات منزليومفر  
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  4 2
الدراسي 

 الثانى

تطبيقات في التخصص  
لذوي االحتياجات 

 الخاصو 

1 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  2 3
الدراسي 

 الثانى

 5 صحو وسالمو الغذاء 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  1 2
الدراسي 

 الثانى

 

 
 6 تاثيث المنزل وتطويره 

 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  4 2
الدراسي 

 ياالو

الفصل  الرابعة  4 2 ساعو/اسبوع6 تنفيذ مالبس خارجيو 
الدراسي 

 ياالو

 6 حفظ اغذيو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  4 2
الدراسي 

 ياالو

 4 مشروع التخرج 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  4 --
الدراسي 

 ياالو

 4 التقنين الغذائي 
 ساعو/اسبوع

الفصل  رابعةال  2 2
الدراسي 

 الثانى



اقتصاديات االسره  
 وارشاد المستيمك

1 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  3 2
الدراسي 

 الثانى

تصنيع وحفظ منتجات  
 االلبان والمحوم 

5 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  1 2
الدراسي 

 الثانى

 4 التشكيل عمي المانيكان 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  4 -
 الدراسي
 الثانى

 4 مشروع 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعة  4 -
الدراسي 

 الثانى

 إلزامي : -تابــع : أ
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عممي تمارين نظري

       المقررات  التربوية 

مدخل الي العموم  
 التربويو

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  - 2
الدراسي 

 ياالو

مدخل الي العموم  
 النفسيو

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  - 2
الدراسي 

 لاالو

 6 عمم نفس نمو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  4 2
الدراسي 

 لثانىا

 1 تكنولوجيا التعميم 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  3 2
الدراسي 



 ثانىال

 2 مبادئ تدريس 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  - 2
الدراسي 

 ياالو

 2 الحاسب االلي 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  3 3
الدراسي 

 لاالو

التربيو ومشكالت  
 المجتمع

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  - 2
الدراسي 

 الثانى

 2 الوسائل التعميميو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  - 2
الدراسي 

 الثانى

س عمم النف 
 2 التعميمي

 ساعو/اسبوع
2 - 

الفصل  الثالثو 
الدراسي 

 ياالو

 
طرق 

 تدريس)نوعيو(
2 

 ساعو/اسبوع
2 - 

الفصل  الثالثو 
الدراسي 

 لاالو

صحو نفسيو  
توجيو وارشاد )

  (نفسي

2 
 ساعو/اسبوع

2 - 

الفصل  الثالثو 
الدراسي 

 االول

 
االصول 

 االجتماعيو لمتربيو
2 

 ساعو/اسبوع
2 - 

الفصل  الثالثو 
الدراسي 

 االول

 

 4 التربيو العمميو
 ساعو/اسبوع

- 4 

الفصل  الثالثو 
الدراسي 

 االول

 2تاريخ التربيو  
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  - 2



الدراسي  والتعميم
 الثانى

عمم نفس تعميمي  
 (تعمم )

4 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  2 2
الدراسي 

 الثانى

سيكموجيو الفئات  
 الخاصو

2 
 اعو/اسبوعس

الفصل  الثالثو  - 2
الدراسي 

 الثانى

 4 التربيو العمميو  
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  4 2
الدراسي 

 الثانى

االصول الفمسفيو  
 لمتربيو

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو   - 2
الدراسي 

 االول

عمم نفس  
تعميمي)فروق 

 فرديو(

2 
 ساعو/اسبوع

 

الفصل  الرابعو   - 2
الدراسي 

 ولاال 

طرق تدريس  
 )نوعيو(

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو   - 2
الدراسي 

 االول

الفصل  الرابعو   4 - ساعو/اسبوع4 التربيو العمميو  
الدراسي 

 االول

التربيو المقارنو  
 واالداره التعميميو

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو   - 2
الدراسي 

 الثانى

عمم نفس  
 اجتماعي

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو   - 2
الدراسي 

 الثانى



 2 المناىج 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو   - 2
الدراسي 

 الثانى

 4 التربيو العمميو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو   4 -
الدراسي 

 الثانى

 :    اجبارى -تابع أ
كود 

أو رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عممي تمارين نظري الدراسي

المقررات  
 الثقافية

      

 2 أدب عربي 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  - 2
الدراسي 

 لاالو

 2 دراسات بيئيو 
 ساعو/اسبوع

الفصل  االولي  - 2
الدراسي 

 ثانىال

قراءات بالمغو  
 االنجميزيو

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانية  3 3
الدراسي 

 لاالو

ضاره ح 
 االسكندريو

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثانيو  - 2
الدراسي 

 ثانىال

 2 عمم الجمال 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  - 2
الدراسي 

 لاالو



لغو اجنبيو في  
 التخصص

2 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الثالثو  - 2
الدراسي 

 ثانىال

 2 انسانيات 
 ساعو/اسبوع

الفصل  الرابعو  - 2
الدراسي 

 لاالو
 :   قائىانت -ب

كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عممي تمارين نظري

        

        

        

 
 اختياري :   -ج

كود أو رقم 
 المقرر

اسم 
 المقرر

عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
دراسيال  

 عممي تمارين نظري

        

        



 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
)طبقًا لما ىو مذكور في    المحتويات  :                    

 الالئحة( 
 متطمبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 -اٌطالة : لجٛي

ضٛء إِىبٔبد اٌى١ٍخ ِٓ ث١ٓ اٌسبط١ٍٓ ػٍٝ شٙبدح  فٟع٠ٕٛب األػذاد اٌّمجٌٛخ  رسذ٠ذ ٠زُ 

ِدٍظ اٌى١ٍخ  الزشاذاٌؼبِخ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ٚرٌه لجً ثذء اٌؼبَ اٌذساعٟ ٠ٚزُ رٌه ثٕبء ػٍٝ  اٌثب٠ٛٔخ

 ثبألػذاد اٌّطٍٛثخ.

أزذ اٌزخظظبد  فٟاٌطبٌت/ اٌطبٌجخ ٌٍسظٛي ػٍٝ دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط  ٌم١ذ ٠شزشط 

 رٕظ١ُاٌالئسخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ  فٟبإلضبفخ إٌٝ اٌششٚط اٌؼبِخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ث ثبٌى١ٍخإٌٛػ١خ 

  -اٌدبِؼبد ِب ٠ٍٟ :

االٌزسبق ثمغُ  فٟزبٌخ اٌشغجخ  فٟاخزجبساد اٌمذساد اٌف١ٕخ اٌزٟ ردش٠ٙب اٌى١ٍخ  اخز١بص -1

 اٌؼبِخ .  اٌثب٠ٛٔخاِزسبْ  فٟاٌزشث١خ اٌف١ٕخ ِٓ ث١ٓ اٌطالة إٌبخس١ٓ 

ِٓ طالز١خ اٌطبٌت  ٌٍزأوذردش٠ٙب اٌى١ٍخ  اٌزٟاد اٌظالز١خ ٌٍزذس٠ظ اخزجبس اخز١بص -2

 ٌّّبسعخ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ فٟ خ١ّغ شؼت اٌزخظض . 

 طج١ب  ٌٍم١بَ ثذٚسٖ وّؼٍُ . الئمب  ٠ىْٛ اٌطبٌت/ اٌطبٌجخ   أْ -3

 رفشغب  ربِب  ٌٍذساعخ . ِزفشغب   ٌجخ٠ىْٛ اٌطبٌت/ اٌطب أْ -4

 ج  :القواعد المنظمة الستكمال البرنام  -7
 

٠سذد ِدٍظ اٌى١ٍخ ثؼذ أخز سأٞ ِدبٌظ األلغبَ اٌّخزظخ اٌّسزٛٞ اٌؼٍّٟ ٌٍّمشساد  .أ 

 اٌذساع١خ طجمب  ٌّب ٘ٛ ٚاسد ثٙزٖ اٌالئسخ 

٠سك ٌّدٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ طٍت ِدبٌظ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ أْ ٠سشَ اٌطبٌت/   .ة 

ؼضٙب إرا وبٔذ ِٛاظجزٗ فٟ اٌطبٌجخ ِٓ اٌزمذَ إٌٝ االِزسبْ فٟ ِمشساد اٌمغُ وٍٙب أٚ ث

% ِٓ ِدّٛػٙب اٌفؼٍٟ ، ٚفٝ ٘زٖ 75اٌّسبضشاد ٚاٌذسٚط إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ رمً ػٓ 

اٌسبٌخ ٠ؼزجش اٌطبٌت / اٌطبٌجخ ساعجب  فٟ اٌّمشساد اٌزٟ زشَ ِٓ اٌزمذَ إٌٝ االِزسبْ ف١ٙب 

 إال إرا لذَ ػزسا  ٠مجٍٗ ِدٍظ اٌى١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ غبئجب  ثؼزس ِمجٛي . 

% ِٓ إٌٙب٠خ اٌؼظّٟ ٌىً ِمشس  ٠ٚىْٛ ساعجب  ٠50ؼزجش اٌطبٌت ٔبخسب   إرا زظً ػٍٟ  .ج 

% ِٓ دسخخ االِزسبْ 30الئس١ب فٟ اٌّمشس اٌزٞ ٠سظً ف١ٗ ػٍٝ دسخخ رمً ػٓ 

 اٌزسش٠شٞ أٚ اٌزطج١مٟ إرا وبٔذ طج١ؼخ رغزٍضَ اخزجبسا  رطج١م١ب  فمظ.

 راجع استمارات توصيف المقررات



لخ اٌزٟ ر١ٍٙب إرا ٔدر فٟ خ١ّغ اٌّٛاد ٠ؼزجش اٌطبٌت / اٌطبٌجخ ٔبخسب  ٠ٕٚمً إٌٝ اٌفش .د 

ٚسعت فٟ ِبدر١ٓ ِٓ فشلزٗ أٚ فشلخ أدٔٝ ػٍٝ أْ ٠ؤدٜ االِزسبْ فٟ اٌفشلخ اٌزٟ ثٙب 

 ٘زٖ اٌّمشساد . 

٠ؼمذ اِزسبْ اٌطالة/ اٌطبٌجبد  اٌشاعج١ٓ فٟ اٌفشلخ اٌشاثؼخ )اٌجىبٌٛس٠ٛط( ف١ّب ال ٠ض٠ذ  .ٖ 

أدٔٝ خالي شٙش عجزّجش ِٓ وً  شلخػٓ ِمشس٠ٓ ِٓ ِمشساد اٌفشلخ اٌشاثؼخ أٚ ِٓ ف

 .ػبَ

٠زُ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌزذس٠ظ فٟ خ١ّغ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌطالة ٚطبٌجبد اٌفشلز١ٓ اٌثبٌثخ   .ٚ 

ٚاٌشاثؼخ ثبٌّذاسط اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ أٚ غ١ش٘ب ثٛالغ ٠َٛ ٚازذ فٟ األعجٛع 

اعٟ ، ٠ٚزُ  رذس٠ت ػٍٟ ِذاس اٌؼبَ ٌّٚذح أعجٛع ٚازذ ِزظً فٟ ٔٙب٠خ وً فظً دس

اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ػٍٟ اٌزذس٠ظ ثٛالغ أسثغ عبػبد ١ِٛ٠ب ،ٚ رىْٛ ِغئ١ٌٛخ اإلششاف 

ػٍٟ رذس٠ت اٌطالة ػٍٟ اٌزذس٠ظ ِٕٛطخ ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ )ِٕب٘ح ٚطشق 

 .رذس٠ظ( ٚاٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّخزض

١ٍٓ دساع١١ٓ ٌىً رسغت دسخخ ِمشساد اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ثّبئخ دسخخ ِمغّٗ ػٍٝ فظ .ص 

 -دسخخ رٛصع ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ: 50فظً 

 % ِٓ اٌذسخخ ألػّبي اٌغٕخ ٌىً فظً دساعٟ.٠15خظض  -

% ِٓ اٌذسخخ ٌؼمذ اخزجبسا  رطج١مٟ  ٠شرجظ ثّٙبساد اٌزخظض ٌىً فظً  ٠30خظض   -

 دساعٟ .

% ِٓ اٌذسخخ ٌؼمذ اخزجبس شفٛٞ ٠شرجظ ثبٌّٛالف اٌزذس٠غ١خ ٌىً فظً  5رخظض  -

 دساعٟ.

 سغت اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ِٓ ِدّٛع اِزسبْ اٌفظ١ٍٓ اٌذساع١١ٓ.ر -

٠جمٟ ٌإلػبدح اٌطبٌت / اٌطبٌجخ اٌشاعت فٟ ِمشس اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ززٝ ٌٚٛ وبْ ٔبخسب  فٟ  .ذ 

خ١ّغ اٌّمشساد األخشٜ فٟ اٌفشلخ اٌذساع١خ اٌزٟ سعت ف١ٙب ػٍٝ أْ ٠ؼ١ذ ِمشس اٌزشث١خ 

 اٌؼ١ٍّخ فمظ. 

ٌطبٌت عٛاء فٟ اٌّمشس اٌٛازذ أٚ اٌّدّٛع اٌىٍٟ ٌٍّمشساد ثأزذ اٌزمذ٠شاد ٠مذس ٔدبذ ا .ط 

 ا٢ر١خ 

 % فأوثش ِٓ ِدّٛع اٌذسخبد . 85ِّزبص  -

 % ِٓ ِدّٛع اٌذسخبد . 85% إٌٟ ألً ِٓ 75خ١ذ خذا   -

 % ِٓ ِدّٛع اٌذسخبد .  75% إٌٝ ألً ِٓ 65خ١ذ  -

  % ِٓ ِدّٛع اٌذسخبد .65% إٌٝ ألً ِٓ 50ِمجٛي  -

٠ّٕٚر اٌطبٌت ِشرجخ اٌششف إرا زظً فٟ اٌغٕخ إٌٙبئ١خ ػٍٟ رمذ٠ش ِّزبص أٚ خ١ذ خذا ثششط 

 أال ٠مً رمذ٠شٖ فٟ خ١ّغ اٌغٕٛاد ػٓ خ١ذ خذا .

 ** ٠ٚمذس سعٛة اٌطبٌت/ اٌطبٌجخ ثأزذ اٌزمذ٠شاد ا٢ر١خ :

 % ِٓ ِدّٛع اٌذسخبد . 50% إٌٝ ألً ِٓ 30ضؼ١ف ِٓ  -

 ّٛع اٌذسخبد. % ِٓ ِد30ضؼ١ف خذا  ألً ِٓ  -

 

رؼزجش ِبدح اٌّششٚع ِبدح أعبع١خ ٌد١ّغ اٌشؼت اٌزخظظ١خ ثبٌى١ٍخ )اٌفشلخ اٌشاثؼخ( ٚال  .ٞ 

رضبف إٌٝ اٌّدّٛع اٌىٍٟ  بمائة درجةرؼزجش ِبدح رخظض ٚرسغت إٌٙب٠خ اٌؼظّٝ ٌٙب 

 ٚثذْٚ  ٔٙب٠خ طغشٜ . 

 اٌزذس٠غ١خ . رؼبًِ اٌّمشساد اٌزطج١م١خ ِؼبٍِخ اٌّمشساد إٌظش٠خ ِٓ ز١ث اٌغبػبد  .ن 

رٕظُ اٌى١ٍخ ٌمغُ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ سزٍخ ػ١ٍّخ ألزذ إٌّبطك راد اٌظٍخ اٌّجبششح  .ي 

ثبٌزخظض ٚاٌزٟ ٠سذد٘ب ِدٍظ اٌمغُ اٌّخزض ٌزشخّخ اٌّجبدئ ٚاٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ إٌٝ 

ٚالغ ػٍّٟ ٚوزٌه اإلطالع ػٍٝ اٌّغزدذاد فٟ اٌّدبالد اٌف١ٕخ األِش اٌزٞ ٠ٛثك اٌؼاللخ 

 ٚاٌج١ئخ اٌخبسخ١خ . ث١ٓ اٌى١ٍخ 



رؼمذ اٌى١ٍخ رذس٠جب  ط١ف١ب  فٟ أِبوٓ خبسج اٌى١ٍخ ٌد١ّغ ألغبَ اٌى١ٍخ )اٌفشلخ اٌثبٌثخ( ثٙذف  .َ 

 120اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زطٍجٙب عٛق اٌؼًّ وً فٟ رخظظٗ ثٛالغ 

 عبػخ .

 الممتحقين بالبرنامج  : -7

لمستيدفةما تقيسو من المخرجات التعميمية ا الطريقة  

أ ب  2/3/1 –أ ب  2/ 2 –ب ج د ه و  1/ 2 اختبارات عممية  -1
 أ ج د ه و  2/3/2 –ج د ه و 

أ ه و  2/3/1 –ج د  2/2 –أ ب ج د ه و  2/1 اختبارات شفيية   -2
 ب د 2/3/2 –

اختبارات  -3
 تحريرية

ه و  2/3/1 –ج د  2/2 –أ ب ج د ه و  2/1
 ب ج  2/ 3/ 2 –

 رنامج  :طرق  تقويم الب -9

 العينة الوسيمة القائم بالتقويم
طالب الفرقة النيائية -1  طالب الفرقو النيائيو استطالع رأي 
الخريجون -2 % من الخريجين10 استطالع رأي   

أصحاب األعمال -3  5 استطالع رأي 

مقيم خارجي أو ممتحن  -4
 خارجي

 2 تقرير

 8 تقرير  اعضاء ىيئة التدريس  -5

 
التاريخ :     /     /   التوقيع :                  لبرنامج :     المسئول عن ا  

 


