
 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 

 تقارير ًقررات قصٍ اهعووَ اإلدارية 
 كوية اهتلِوهوديا واهتٌِية 

2018  /2019 
 فصً دساعٍ صبٍٔ فصً دساعٍ أوي

 أعُ اٌّمشس وىد َ أعُ اٌّمشس وىد  َ

1 
إدس 

1101 
 ِجبدئ اإلداسح واٌزٕظُُ

 اٌغٍىن اٌزٕظٍُّ 2121إدس  1

 أخاللُبد األػّبي  2121إدس  2

2 
ٔظُ 

1101 
 رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد ِمذِخ فٍ 

  أغٍُضَخدساعبد رغبسَخ ثٍغخ  2122ِشه 3

 ِهبساد االرصبي 2121إدس  4

 اإلعزشارُغُخ اإلداسح 1127ادس 5 رىٕىٌىعُب إداسح اإلٔزبط واٌؼٍُّبد 2105ادس 3

 اإلداسَخٔظُ اٌّؼٍىِبد  1128إدس  6 رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌجُغ 2106ادس 4

5 
ػبَ 

2104 
 اإلثزىبسٌ وإٌّطمٍاٌزفىُش 

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح 1129ادس 7

 ٔظُ دػُ لشاساد ِمشس اخزُبسٌ 1122ادس 8

 واٌؼٍُّبد اإلٔزبطرخطُظ وِشالجخ   1125إدس 9 اإلداسح االٌىزشؤُخ ٌألػّبي  3111ادس 6

 اٌزؼٍُ اٌزٕظٍُّ 1112أدس  10 رىٕىٌىعُب ٌىعُغزُبد األػّبي 3112أدس 7

 ِجبدئ اٌزّىًَ 3113إدس 8
 حّبَخ اٌّغزهٍه فٍ ِغبي اٌزغىَك  3244ادس 11

 ِىضىػبد ِزمذِخ فٍ سَبدح األػّبي 3216أدس 12

9 

أدس 

3114 
 اٌزّىًَ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح

 رصُُّ اٌّىالغ االٌىزشؤُخ  3245ادس 13

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغىَمُخ 3246ادس 14

 جششَخإداسح اٌّىاسد اٌ 4122أدس 10
 ثحىس اٌزغىَك واإلػالْ  4230ادس 15

 ٔظُ إداسح ػاللبد اٌؼّالء  4231ادس 16

 رىٕىٌىعُب رغىَك اٌخذِبد  4232ادس 17 ِهبساد واعزشارُغُبد اٌزفبوض 4148ادس 11

 4149ادس 12
اٌزغىَك األخضش فٍ اٌزغبسح 

 .اإلٌىزشؤُخ
 اٌزمبسَش اٌزغىَمُخ إػذاد 4243 ادس 18

 اٌزغىَك اٌذوٌٍ 1155ادس 19 اٌزغىَك اٌشجىٍ 4147ادس 13

14 
ادس 

4150 
 ِششوع ُِذأٍ )حغت اٌجشٔبِظ( 4234إدس  20 رطجُمبد اٌحبعت اٌٍِ فٍ اٌزغىَك

 

 (4+4= 8ِمشساد إضبفُخ ٌجشٔبِظ سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح )

 إداسح حبضٕبد اٌّششوػبد اٌصغُشح 3217ادس 1   

 اإلداسَخً ورصُُّ إٌظُ رحٍُ 3218 ادس 2   

 رىٕىٌىعُب إداسح ورُّٕخ اٌششوبد اٌؼبئٍُخ 4229أدس 3 دساعخ اٌغذوي ٌٍّششوػبد اٌصغُشح  4123أدس  1

 إداسح ووبالد اٌذػبَخ واإلػالْ 1111أدس 4 ٔظُ اٌغىدح فٍ اٌّششوػبد اٌصغُشح 4124ادس 2

    ٔظُ اٌزغىَك فٍ اٌّششوػبد اٌصغُشح 4125ادس 3

    إداسح ِزبعش اٌغٍّخ واٌزغضئخ  4126أدس  4

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ًبادئ االدارة واهتِظيًٍقرر تقرير 

   : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ 

  شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخوً ثشاِظ : اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

  األوياٌّغزىي    2019/  2018غــــــزىي  : اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّ

 أوال : اهبياُات األشاشية
 1101ادسوىد اٌّمشس:                                    ًبادئ االدارة واهتِظيٍِمشس: 

 عبػبد  3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ    2:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:     اٌّحبضشح 

 )عبػخ / أعجىع( 6اٌّغّىع:                          2-عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 151 

 عدد الطلبة الحاضرين 118 9887%

 عدد الطلبة الغائبين 6 281%

 ألل درجة 21 

 جةأعلى در 88 

 نسبة النجاح 117 71%

 نسبة الرسوب 217 18%
 

2287% 51 D+ 

2281% 52 D 

1682% 261 D- 

1882% 217 F 

281% 1 A- 

281% 2 B+ 

181% 22 B 

186% 12 C+ 

585% 15 C 

2687% 9 D 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

1181% 11 D- 

1589% 21 F 

5782% 1 F 

 : اهبياُات املهِية: ثاهجًا : 
 رذسَظ اٌّمشس اٌذساعٍ -1

 يس الممرر الدراسىتدر

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌزطىس اٌفىشي ٌّذاسط االداسح  ِمذِخ و 2 1
 ِفبهُُ أعبعُخ فً االداسح واٌزٕظُُ   2 1
 وظائف المدير المعاصر  2 1
 اٌمجبدح وأّٔبط اٌمُبدح  4 2
 االداسح ثبالٔظّخ اٌّزىصأخ  2 1
 ىُخ واٌُبد صٕغ اٌمشاساد االداسَخ دَٕبُِ 4 2
 رصُُّ اٌهُىً اٌزٕظًُّ وِؼبَُش اٌفبػٍُخ اٌزٕظُُّخ  4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 أوساق خبسعُخ()أضف      األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ   أ.د./ ػّبد لّحبوٌ  أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ
 )أضف أوراق خاردية(  اشتذابة فريق املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3

 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √      ِحبضشاد          4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 زبعغاٌ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 عٕجُخ فً اٌّغبي .ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ وا 2-5          لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
  

     رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر

 

    
 د/  أ.                                       اهتاريخ :   /      /  



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ( 1101 ُظٍ)  ًواصفات ًقرر: ًقدًة يف تلِوهوديا املعووًات
 ادتسء املشرتن ارتاص بقصٍ اهعووَ اإلدارية

 

 اهقصٍ: اهعووَ اإلدارية  دتاًعة: اهسقازيق                                                اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِيةا
 ًواصفات املقرر

 : وً ثشاِظ اٌجىبٌىسَىط ٌشؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 ً  : سئُغُبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَب

 : وً ألغبَ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌضالس: اٌؼٍىَ اإلداسَخ واٌؼٍىَ اٌّحبعجُخ واٌؼٍىَ اإللزصبدَخ اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 : اٌّمشس ِشزشن ثُٓ األلغبَ اٌضالساٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس

    اٌّغزىي األوي    2019/  2018:اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 1101: ٔظُ وىد اٌّمشس   ًقدًة يف تلِوهوديا املعووًات  اٌّمشس:

   عبػخ 2:    دسوط ػٍُّخ   عبػخ 1 :اٌّحبضشح عبػبد 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 ػخ / أعجىع()عب 5 اٌّغّىععبػخ                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 182 

 عدد الطلبة الحاضرين 172 9787%

 عدد الطلبة الغائبين 22 181%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 2 

 أعلى درجة 91 

 نسبة النجاح 191 8285%

 رسوبنسبة ال 89 2885%
 

781% 15 D+ 

2787% 85 D 

1781% 117 D- 

2885% 89 F 

281% 1 A 

281% 2 A- 

281% 1 B+ 

285% 7 B 

182% 22 C+ 

188% 11 C 

22282% 2 D+ 

282% 2 D+ 

982% 8 D 

5286% 15 D- 

1682% 11 F 
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181% 1 C+ 

282% 2 C 

22282% 2 D- 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 الدراسىتدريس الممرر 

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ فٍ لىاػذ اٌجُبٔبد 1 1

 رحًٍُ لىاػذ اٌجُبٔبد 1 1

 أعظ سعُ ّٔىرط اٌىحذاد واٌؼاللبد 1 1

 رصُُّ لىاػذ اٌجُبٔبد 1 1

 خطىاد وضغ عذاوي لىاػذح اٌجُبٔبد ٌّشىٍخ ِؼٍىِبرُخ 1 1

 عات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة املئوية هوٌوضو

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػجذ اٌىهبة  ُ اٌجحطُطٍأ.د./ ػجذ اٌشحُ   أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر اشتذابة أُظر ُتيذة  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4      إٌمبء اٌّحبضشاد 4-1

 اٌخبصخ ثبٌّٕهظ.وسػ اٌؼًّ ٌحً اٌّشبوً ارخبر اٌمشاساد  4-4اٌّؼٍىِبد      حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ ٌٕظُ  4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 % 23.3  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 3.3  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 3.3  (15زحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع إِ 3اٌزمُُُ 

 % 3.3  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %33.3                                                            االعّبٌٍ

 
 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5

 ُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي .ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشث 2-5          لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إلداريإردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز ا كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 رئيض اهقصٍ     أ.د./ ًِصق املقرر

 

 أ.د./    اهتاريخ :   /      /                         
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                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ادارة االُتاز واهعٌوياتًقرر تقرير 
   : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                                         اهسقازيقادتاًعة :  
  عووَ االدارية:قصٍ اهاهقصـــٍ 

 شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخوً ثشاِظ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 ألغبَ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌضالساٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :   اٌمغُ

 اٌضبٍٔ    2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
 2105ادس: وىد اٌّمشس                                 ادارة االُتاز واهعٌويات  ِمشس:

  عبػبد 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:      ّحبضشحاٌ

 )عبػخ / أعجىع( 6اٌّغّىع:                          2-عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 11 

 لطلبة الحاضرينعدد ا 11 9588%

 عدد الطلبة الغائبين 2 181%

 ألل درجة 12 

 أعلى درجة 68 

 نسبة النجاح 29 7981%

 نسبة الرسوب 5 1288%
 

1288% 5 D+ 

1288% 5 D 

1981% 7 D- 

1288% 5 F 

881% 1 C 

281% 2 A+ 

2789% 82 D+ 

2289% 51 D 

2188% 57 D- 

986% 11 F 

281% 2 A 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

282% 5 A- 

181% 29 B+ 

689% 12 B 

2281% 16 C+ 

1188% 222 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى -1

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 و رطىس ٔظُ االٔزبط   ِمذِخ إًٌ إداسح اإلٔزبط واٌؼٍُّبد   4 2
 إعزشارُغُخ رصُُّ إٌّزظ  2 1
 ِىلغ اٌّششوع  اخزُبس 2 1
 رغهُالد اٌزشرُت اٌذاخٍٍ ٌٍّششوع وإعزشارُغُخ اإلٔزبط 2 1
 اٌهُىً االٔزبعً ٌٍّششوع  و رٕظُُ ػٍُّخ اإلٔزبط فً اٌّششوػبد 4 2
 ثُبٔبد اٌغىق اٌالصِخ ٌىضغ اٌخطخ اإلٔزبعُخ  2 1
 OPTو رىٕىٌىعُب اإلٔزبط األِضً  JITٔظبَ اإلٔزبط فً اٌىلذ اٌّحذد  4 2
 اٌّحذداد (  –إداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ واٌزُّض ) اٌّفبهُُ  2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 احملدةة بتوصيف املقرر  مت تدريض املوضوعات

 د./ أحّذ ػضّبْ   د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ  أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ    -3

 √        رذسَت ػًٍّ     2-4     √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4    ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت :  -4

 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 دي ػششاٌحب اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلِىبٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ:  -5 
 ِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي .وِىزجخ اٌىٍُخ  2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

           5-3  ً  ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5            هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجب

 إرجع ل تقرير نتائج إستبيانات تقييم اإلممكانات والجهاز اإلداري كافية الى حد ما  اإلمكانات / المرافك والوسائل التعليمية -6

 

  ارية رئيض قصٍ اهعووَ االد                 ًِصق املقرر       
      

 د/  أ.                                     اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 تلِوهوديا اهتصويق واهبيعًقرر تقرير 
   

   : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ 

 شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ شٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : وً ثشاِظ اٌج

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 ألغبَ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌضالساٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخػٓ رذسَظ اٌّمشس :   اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي

 اٌضبٍٔاٌّغزىي     2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
 2106ادس: وىد اٌّمشس                                تلِوهوديا اهتصويق واهبيع  ِمشس:

  عبػبد 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:      اٌّحبضشح

 )عبػخ / أعجىع( 6اٌّغّىع:                          2عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 12 

 حاضرينعدد الطلبة ال 12 9688%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 11 

 أعلى درجة 89 

 نسبة النجاح 11 7181%

 نسبة الرسوب 8 1588%
 

181% 2 D+ 

2189% 1 D 

1881% 25 D- 

1588% 8 F 

181% 2 A- 

685% 1 B 

185% 29 D+ 

2188% 58 D 

5788% 111 D- 

1285% 86 F 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

281% 2 A 

281% 2 B 

282% 1 C+ 

289% 8 C 

22282% 1 F 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌزطىس اٌفىشي ( –ِمذِخ إًٌ إداسح اٌزغىَك  ) اٌّفبهُُ   4 2
 اٌجُئخ اٌزغىَمُخ    2 1
 عٍىن اٌّغزهٍه   2 1
 بد  رمغُُ اٌغىق اًٌ لطبػ 2 1
 اٌزخطُظ االعزشارُغً ٌالٔشطخ اٌزغىَمُخ  2 1
 رصُُّ عُبعبد اٌّضَظ اٌزغىَمً   4 2
 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغىَمُخ  4 2
 االرغبهبد اٌحذَضخ فً اٌزغىَك ) رغبسة ػبٌُّخ (  4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 أ.د./ ػّبد لّحبوٌ    أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ
 اهطالب هِقييٍ املقرر أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3

 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  (رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع  اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 ٍ: اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعو -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  عويٌيةاإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهت -6
  رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                 ًِصق املقرر                        

      

 د/  أ.                                  اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (2104كود )ادر    بتلاري واملِطقياهتفلري اإلأشٍ املقرر: 

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

  وً ثشاِظ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 إختياريا: ُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظاٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

    اهجاُي     2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (2104)ادر: وىد اٌّمشس  ِطقياهتفلري اإلبتلاري وامل  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   0:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 4 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   221  

 عدد الطلبة الحاضرين   222 98%

 عدد الطلبة الغائبين   1 1%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   12  

 أعلى درجة   76  

 نسبة النجاح   95 9182%

 نسبة الرسوب   7 689%

 +D الفصل الدراسى االول 11 1185%

 D الفصل الدراسى االول 25 2187%

 -D الفصل الدراسى االول 12 1281%

 F الفصل الدراسى االول 5 189%

 Absc الفصل الدراسى االول 1 182%

 B الفصل الدراسى االول 1 182%

 +C الفصل الدراسى االول 5 189%

 C الفصل الدراسى االول 29 2886%

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ٌغبػبدػذد ا حاٌّحبضش

 ِمذِخ فٍ اٌزفىُش اإلثذاػٍ واإلثزىبسٌ وإٌّطمٍ 2 1

 ٔظشَبد اٌزفىُش اإلثذاػٍ واإلثزىبسٌ 4 2

 أعظ اٌزفىُش اٌؼٍٍّ  2 1

 إرخبر اٌمشاساد اإلداسَخ 2 1

 اٌّؼىلبد اٌفشدَخ واٌزٕظُُّخ ٌإلثذاع 4 2

 أعبٌُت اٌزفىُش اإلثذاػٍ 4 2

 إداسح اٌّؼشفخ و اٌزفىُش اإلثذاػٍ 2 1



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 اٌزفىُش اإلثذاػٍ وإداسح اٌّىاسد اٌجششَخ 2 1

 اٌمُبدح واٌزفىُش اإلثذاػٍ 2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     ًّ املوضوعات  األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ دمحم ساضٍ أ.د./ فبطّخ اٌششثٍُٕ    د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 اهتعويٍ واهتعوٍأشاهيب وطرق     -3

 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 

 % 70  ألخُش(اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع ا 1اٌزمُُُ 

 % 20  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 بياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداريإردع ي تقرير ُتائر إشت كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

 

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                         



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 االدارة االهلرتوُية هالعٌايًقرر تقرير  
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ     : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                     اهسقازيق  ادتاًعة :

ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

  وثشٔبِظ سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح

 ً  ػٕصشا سئُغُب أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :    اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُب

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌضبٌشاٌّغزىي     2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3110ادسوىد اٌّمشس:                                   االدارة االهلرتوُية هالعٌايِمشس: 

 عبػبد  3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ   2:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:     اٌّحبضشح 

 )عبػخ / أعجىع( 6اٌّغّىع:                          2عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3110: أدسوىد اٌّمشس   اإلداسح اإلٌىزشؤُخ ٌألػّبي   اٌؼٕىاْ

   عبػخ 2:    دسوط ػٍُّخ   عبػخ 2 :اٌّحبضشح عبػبد 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 6 اٌّغّىععبػخ                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 يًا : اهبياُات إالسصائيةثاُ
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 215 

 عدد الطلبة الحاضرين 225 91%

 عدد الطلبة الغائبين 22 8%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 12 

 أعلى درجة 81 

 نسبة النجاح 222 82%

 نسبة الرسوب 15 12%

2786% 11 D+ 

2181% 28 D 

1188% 12 D- 

1282% 15 F 

286% 1 B+ 

181% 1 B 

181% 1 C+ 

781% 9 C 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

2185% 2 D+ 

1785% 1 D- 

5282% 1 F 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ فٍ اٌزغبسح واألػّبي اإلٌىزشؤُخ 4 2

 ّٔبرط اإلَشاداد واألػّبي ٌٕظُ اٌزغبسح واألػّبي اإلٌىزشؤُخ 4 2

 لجىي اٌّغزهٍه ٌٕظُ اٌزغبسح واألػّبي اإلٌىزشؤُخ 2 1

 أعبعُبد اٌزغىَك ػًٍ اإلٔزشٔذ 4 2

 B2Bِجبدئ ٔظُ اٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ ثُٓ اٌششوبد  4 2

 برف اٌّحّىياٌّغزّؼبد واٌّضاداد اإلٌىزشؤُخ واألػّبي ػجش اٌه 4 2

 أعبٌُت اٌذفغ ؤمً األِىاي وعشائُ اإلٔزشٔذ 2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 ات احملدةة بتوصيف املقرر مت تدريض املوضوع

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ   أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3

 √ػًٍّ             رذسَت 2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 

 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3مُُُ اٌز

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 از اإلداريإردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادته كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

 أ.د./  رئيض اهقصٍ      أ.د./ ًِصق املقرر

 

 اهتاريخ :   /      /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 تلِوهوديا هوديصتيات االعٌايًقرر تقرير 
   

   : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  قصٍ اهعووَ االدارية:اهقصـــٍ 

 شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : وً ثشاِظ 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 السألغبَ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌضاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌّغزىي األوي    2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3111ادس: وىد اٌّمشس                           تلِوهوديا هوديصتيات االعٌاي  ِمشس:

 عبػبد  3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح 

  عبػخ   2:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:     اٌّحبضشح 

 )عبػخ / أعجىع( 6اٌّغّىع:                          2-عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 91 

 عدد الطلبة الحاضرين 86 9185%

 عدد الطلبة الغائبين 6 685%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 51 

 أعلى درجة 96 

 نسبة النجاح 86 9185%

 نسبة الرسوب 6 685%

282% 2 A+ 

2182% 21 D+ 

181% 1 D 

181% 1 D- 

685% 6 F 

282% 2 A 

181% 1 A- 

2182% 22 B+ 

1281% 18 B 

786% 7 C+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

2986% 28 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌّغبالد(  –اعظ االداسح اٌٍىعُغزُخ ) اٌّفبهُُ  4 2

 رصُٕف االٔشطخ اٌٍىعغزُخ 2 1

 ِضٍش اعزشارُغُخ اٌٍىعغزُبد 2 1
 دوسح اٌششاء ( –اد اٌششاء ) اٌّفبهُُ ٔظُ ولشاس 2 1

 ٔظُ ولشاسد اٌزخضَٓ  2 1

 ٔظُ اٌزخضَٓ اٌصفشي واالفزشاضً  2 1

  ألػّبي اٌٍىعغزُخ فٍ اٌّغبالد غُش اٌصٕبػُخ 2 1

 إلرغبهبد اٌحذَضخ فً ِغبي اٌٍىعغزُبد وِزطٍجبد اإلعزفبدح ِٕهبا 2 1

 خ اٌٍىعُغزُبد اٌؼىغُخ واٌٍىعُغزُبد اٌىىُٔ 2 1

 عىدح عالعً االِذاد   

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى4    

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 ضبء ٌغٕخ االِزحبْأػ

 د./ ٔغىي اٌطجالوٌ   د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2
 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3

 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     وسػ ػًٍّٔذواد /  4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش حبْ ػًٍّ اِز اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           الً ِٕبعجبً هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُ 5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

   رئيض قصٍ اهعووَ االدارية ًِصق املقرر 
  

 د/                                      /      / اهتاريخ :  



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (3113إدركود )    أشٍ املقرر: ًبادئ اهتٌويى
 

 
 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 وً ثشاِظ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

    اهجاهح     2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3113إدر  :وىد اٌّمشس  ًبادئ اهتٌويى  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
نس% ةال ة ب ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 221 

 عدد الطلبة الحاضرين 227 9585%

 عدد الطلبة الغائبين 5 185%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 16 

 أعلى درجة 91 

 نسبة النجاح 91 81%

 نسبة الرسوب 29 27%
 

2181% 25 D+ 

782% 8 D 

2782% 29 D- 

2782% 29 F 

186% 1 A 

187% 1 A- 

681% 7 B+ 

782% 8 B 

2185% 21 C+ 

2181% 25 C 

22282% 5 F 

 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ فٍ وظُفخ اٌزّىًَ 2 1

 أعبٌُت اٌزحًٍُ اٌّبٌٍ 4 2

 والربحيه هالسيول 2 1

 النمدى التخطيط 2 1

 االستثمارات محفظة والعائد وإدارة المخاطرة 4 2

 المال رأس وأسس حساب وتحليل تكلفه وهيكل ومصادرالتمويل هيكل 4 2

 االستثمارية المشروعات تمييم 4 2
  المالية األوراق المال و وأسس إدارة اسواق هيكل 2 1

 
 ى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهت

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ  د./ ػّشو صَذاْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  طاهب هوٌقرر اهدراشىتقييٍ اه -2
 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3

 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (    3111كود )أدر  اهتٌويى هوٌشروعات اهصغرية  أشٍ املقرر 

 
 

 

 اهعووَ اإلدارية   اهقصٍ:   اهسقازيق               كوية  اهتلِوهوديا واهتٌِية داًعة :
 ثشٔبِظ سَبدح األػّبي  –ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح االٌىزشؤُخ   : اٌّمشساٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب 

 رئيصيًا  : اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

    قصٍ اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

   اٌؼٍىَ اإلداسَخ: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس

 اٌّغزىي اٌضبٌش      2019/  2018: اٌّغزىي اٌذساعً اٌزي َمذَ فُه اٌّمشس

 أوال : اهبياُات األشاشية
  3211أدر : وىد اٌّمشس     اهتٌويى هوٌشروعات اهصغرية:  أعُ اٌّمشس

 شاعة --:    دسوط ػٍُّخ    شاعة 2: اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  4 اٌّغّىع                    2 :      عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 211 

 عدد الطلبة الحاضرين 229 96%

 عدد الطلبة الغائبين 5 1%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 2 

 أعلى درجة 92 

 نسبة النجاح 221 8189%

 نسبة الرسوب 12 2682%
 

2189% 26 D+ 

181% 1 D 

987% 21 D- 

2187% 27 F 

288% 2 A 

181% 1 A- 

586% 7 B+ 

987% 21 B 

1288% 17 C+ 

2981% 11 C 

22282% 2 D- 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 ذسَغهب ثبٌفؼًاٌّىضىػبد اٌزً رُ ر ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 االهُّخ (  –اٌخصبئص  –اٌّششوػبد اٌصغُشح ) اٌّفهىَ  2 2

 اٌصؼىثبد اٌزّىٍَُخ ٌٍّششوغبد اٌصغُشح    2 2

 ِصبدس رّىًَ اٌّششوػبد اٌصغُشح   4 4

 االرغبهبد اٌحذَضخ فً رّىًَ اٌّششوػبد اٌصغُشح    2 2

 االدواد اٌّبٌُخ ٌٍّغزضّش اٌصغُش    2 2

 اٌّخبطش اٌزّىٍَُخ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح اداسح  4 4

 رمُُُ ِمزشحبد االعزضّبس فً اٌّششوػبد اٌصغُشح   4 4

 اٌزٕجؤ ثبالحزُبعبد اٌزّىٍَُخ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح  2 2

 اٌغذاسح االئزّبُٔخ ورحذَذ اٌفغىح اٌزّىٍَُخ  2 2

 أعبٌُت اٌزٕجؤ ثبٌفشً واٌؼغش اٌّبًٌ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح  4 4

 
 بة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِص

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ   ػد./ أحّذ ػجذ اٌفزب
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √  دساعخ حبٌخ             4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- ع اخشي ثذوْ دسعبد أٔىا اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           ٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً هُئخ ِؼبؤخ ِؤه 5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
. 

 أ.د./  قصٍرئيض اه                 دكتور /  ًِصق املقرر

  _______________     ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ًقرر تقرير ُـٌــوذز 

   : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  ارية:قصٍ اهعووَ االداهقصـــٍ 

 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخ  اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :

 اٌشاثغ    2019/  2018 اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4147ادسوىد اٌّمشس:                                  ادارة املوارد اهبشريةِمشس: 

 عبػبد  2اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ -:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:     اٌّحبضشح 

 )عبػخ / أعجىع( 4اٌّغّىع:                          2عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
 البيان عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين 222  

 عدد الطلبة الحاضرين 228 9781%

 الغائبينعدد الطلبة  1 187%

 النهاية العظى للدرجة 222  

 ألل درجة 12  

 أعلى درجة 92  

 نسبة النجاح 91 8189%

 نسبة الرسوب 29 2782%

2185% 25 D+ 

2889% 12 D 

1286% 11 D- 

289% 2 F 

2185% 25 F 

187% 1 Absc 

289% 2 A 

288% 1 A- 

186% 1 B+ 

289% 2 B 

186% 1 C+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

982% 22 C 

2282% 2 D+ 

5586% 5 D- 

1181% 1 F 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ممدمة الى ادارة الموارد البشرية    2 1
 التطور التنظيمى الدارة الموارد البشرية   2 1
 استمطاب واختيار وتعيين االفراد   2 1

 سياسات التدريب   4 2
 سياسات الترلية والنمل وانهاء الخدمة   4 2
 نظم االجور والمرتبات والحوالز   4 2

 التمكين   4 2
 ادارة معرفة الموارد البشرية   4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ ٔغىي اٌطجالوٌ   أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 ملطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ: اإلًلاُات ا -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  / املرافق واهوشائى اهتعويٌية اإلًلاُات -6
        

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
    

 د/                                         اهتاريخ :   /      /  



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ًهارات واشرتاتيذيات اهتفاوضًقرر تقرير 
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ     : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                     اهسقازيقادتاًعة :  

ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 َبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح وثشٔبِظ س

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌشاثغاٌّغزىي     2019/  2018ي  : اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزى

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4147ادسوىد اٌّمشس:                                 ًهارات واشرتاتيذيات اهتفاوضِمشس: 

 عبػبد  2اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ   -:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:     اٌّحبضشح 

 )عبػخ / أعجىع( 4اٌّغّىع:                          2اإلسشبد االوبدًَّ :   عبػبد 

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 12 

 عدد الطلبة الحاضرين 12 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ةألل درج 12 

 أعلى درجة 71 

 نسبة النجاح 21 65%

 نسبة الرسوب 7 15%
 

1582% 5 D+ 

1282% 1 D- 

1582% 7 F 

2282% 1 C+ 

182% 1 A+ 

2286% 22 D+ 

581% 5 D 

1881% 17 D- 

2286% 22 F 

581% 5 A 

181% 1 A- 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

181% 1 B+ 

681% 7 B 

2285% 22 C+ 

2286% 21 C 

 : ثاهجًا : اهبياُات املهِية
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِفهىَ اٌزفبوض واٌفشق ثُٕه وثُٓ اٌّغبوِخ   2 1

 ِٕهغُخ اٌزفبوض و ِشاحً اٌؼٍُّخ اٌزفبوضُخ 4 2

 ِحذداد إٌغبػ فً اٌّىالف اٌزفبوضُخ  2 1

 ِهبساد اٌّفبوض اٌفؼبي  4 2

 اٌزفبوض  اعزشارُغُبد 4 2

 اٌذًٌُ االخاللً ٌؼٍُّبد اٌزفبوض  2 1

 حبالد وِىالف رطجُمُخ فً اٌزفبوض  4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 اق خبسعُخ()أضف أوس     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

  د./ ٔغىي اٌطجالوٌ  د./ ػّشو صَذاْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √  ِحبضشاد              4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 خ فً اٌّغبي .ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُ 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
     

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
    

 د/                                         اهتاريخ :   /      /  



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 : اهتصويق االخطر يف اهتذارة اإلهلرتوُيةًقرر تقرير 

   : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ 

 ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخاٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : اٌمغُ 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌّغزىي اٌشاثغ    2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
                                                                  4168ادس: وىد اٌّمشس                    يف اهتذارة اإلهلرتوُية اهتصويق االخطر  ِمشس:

  عبػبد 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ   2  :  دسوط ػٍُّخ        عبػخ 2:      اٌّحبضشح

 جىع()عبػخ / أع 6اٌّغّىع:                          2عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 19 

 عدد الطلبة الحاضرين 18 9686%

 عدد الطلبة الغائبين 2 181%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 16 

 أعلى درجة 67 

 نسبة النجاح 16 8987%

 نسبة الرسوب 1 2281%

1786% 8 D+ 

1287% 6 D 

2781% 5 D- 

2281% 1 F 

1182% 7 C 

1287% 29 D+ 

2289% 22 D 

887% 8 D- 

988% 9 F 

181% 1 B+ 

181% 1 B 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

2182% 22 C+ 

1186% 12 C 

22282% 2 D- 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 فؼًاٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌ ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌزطىس اٌفىشي  -اٌّذخً ٌٍزغىَك االخضش: اٌّفبهُُ  4 2

 اٌجُئخ اٌطجُؼُخ واٌزغىَك االخضش  4 2

 اٌّضَظ اٌزغىَمً ِٓ ِٕظىس اٌزغىَك االخضش  4 2

 اٌغىق واٌّغزهٍه االخضش   1

 رغضئخ عىق اٌّغزهٍه االخضش  4 2

 اٌششاء االخضش ٌّٕظّبد االػّبي   1

 ٌزشوَغً ٌٍّٕزغبد اٌخضشاء اثؼبد اٌّضَظ ا 4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى4

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 ٌغٕخ االِزحبْأػضبء 

 أ.د./ ػّبد لّحبوٌ    أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     وسػ ػًٍّٔذواد /  4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش حبْ ػًٍّ اِز اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 غبي .ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّ 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

     رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : رًِصق املقر
   

 د/                                    اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 اهتصويق اهشبلىًقرر تقرير  
   هتٌِية: اهتلِوهوديا وااهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ 

 ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخاٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 داسَخلغُ اٌؼٍىَ االاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌّغزىي اٌضبٌش    2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
                                                                  4146ادس: وىد اٌّمشس                                      :  اهتصويق اهشبلىِمشس

  عبػبد 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

                                                                                                            عبػخ 2:      اٌّحبضشح

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ

 )عبػخ / أعجىع( 3اٌّغّىع:                          ---عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 17 

 عدد الطلبة الحاضرين 15 9186%

 عدد الطلبة الغائبين 1 781%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 11 

 أعلى درجة 82 

 نسبة النجاح 11 8889%

 نسبة الرسوب 1 2282%
 

2188% 1 D+ 

2282% 1 F 

187% 2 B+ 

2885% 5 B 

1181% 6 C+ 

1986% 8 C 

181% 1 D+ 

188% 1 D- 

181% 1 F 

2189% 22 B+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

1181% 11 B 

1981% 12 C+ 

2185% 9 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً اٌغبػبدػذد  حاٌّحبضش

 ِفبهُُ أعبعُخ فً اٌزغىَك اٌشجىً   4 2

 أهُّخ اٌزغىَك اٌشجىً   4 2

 اٌفشق ثُٓ اٌزغىَك اٌشجىً واٌزغىَك االٌىزشؤً   4 2

 االرصبالد اٌزغىَمُخ فً اطبس اٌزغىَك اٌشجىً   4 2

 رخطُظ اٌّضَظ اٌزشوَغً فً اٌزغىَك اٌشجىً   4 2

 ِهبساد اٌّغىق فً ظً ٔظبَ اٌزغىَك اٌشجىً  4 2

 رمُُُ ششوبد اٌزغىَك اٌشجىً   4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى4

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 بسعُخ()أضف أوساق خ     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ     أ.د./ فبسوق سشذٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √    ِحبضشاد            4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 بعغاٌز ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
        

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : رًِصق املقر
    

 د/                                    اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 

 (     4150هي يف اهتصويق  كود ) أدر اآلاشب اذتأشٍ املقرر تطبيقات 
 

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:  هتٌِيةادتاًعة: اهسقازيق               اهلوية/: اهتلِوهوديا وا
 ًواصفات املقرر

 رئيصيًا:   اٌّمشس َّضً ػٕصشاً ٌٍجشاِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 اهعووَ اإلداريةقصٍ : اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشسقصٍ اهعووَ اإلدارية    : اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

   املصتوي اهرابع  –     2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (4150) أدر : وىد اٌّمشس  هي يف اهتصويقاآلاشب اذتتطبيقات   أعُ اٌّمشس

 شاعة 2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة 2 -:اٌّحبضشح شاعات 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       الوبدٍَّعبػبد اإلسشبد ا

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 29 

 عدد الطلبة الحاضرين 29 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 11 

 درجة أعلى 68 

 نسبة النجاح 21 7187%

 نسبة الرسوب 5 1681%
 

1286% 6 D+ 

2285% 1 D 

581% 2 D- 

1681% 5 F 

1681% 5 C 

1285% 27 D+ 

881% 7 D 

682% 5 D- 

186% 1 F 

181% 1 A- 

181% 1 B+ 

682% 5 B 

1189% 29 C+ 

1787% 11 C 

 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 اسىتدريس الممرر الدر

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ ػٓ رطجُمبد اٌحبعت االٌٍ فٍ اٌزغىَك 2 1

  DataBaseِمذِخ ػٓ لىاػذ اٌجُبٔبد  4 2

  M.S Excelِمذِخ ػٓ ثشٔبِظ  4 2

 ٌالٔشطخ اٌزغىَمُخ ) لبػذح ثُبٔبد اٌّجُؼبد ( M.S Access رطجُمبد ػٓ ثشٔبِظ 2 1

 لبػذح ثُبٔبد اٌؼّالء 2 1

 لبػذح ثُبٔبد إٌّبفغُٓ  2 1

 اٌزٕجؤ ثبٌّجُؼبد 2 1

 رخطُظ اٌحصص اٌجُؼُخ 2 1

 رحًٍُ اٌحصخ اٌغىلُخ 2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     يض أى ًوضوع ًّ املوضوعات األشباب باهتفصيى هعدَ تدر
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ     أ.د./ فبسوق سشذٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 ٍ واهتعوٍأشاهيب وطرق اهتعوي    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ ساعً اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذ  األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ: -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  يٌيةاإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعو -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ        أ.د./ ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 اهصوون اهتِظيٌىًقرر تقرير 

   
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ     : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                        اهسقازيقاًعة :  ادت

 وً ثشاِظ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخاٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ُغُب ػٕصشا سئاٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌّغزىي اٌضبٌش    2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 أوال : اهبياُات األشاشية
                                                                  1202ادس: وىد اٌّمشس                                             اهصوون اهتِظيٌى  ِمشس:

  عبػخ   2:  دسوط ػٍُّخ  عبػخ 2:      اٌّحبضشح  عبػبد 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

 خ / أعجىع()عبػ 6اٌّغّىع:                         2عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 1 

 عدد الطلبة الحاضرين 1 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 ألل درجة 51 

 أعلى درجة 68 

 نسبة النجاح 1 222%

 نسبة الرسوب 2 2%
 

281% 2 A+ 

2589% 51 D+ 

987% 11 D 

2285% 19 D- 

187% 9 F 

286% 1 A 

181% 22 A- 

886% 19 B+ 

2282% 11 B 

2782% 58 C+ 

1281% 69 C 

2182% 6 D+ 

2282% 5 D 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

1182% 26 D- 

1682% 21 F 

182% 1 B 

682% 1 C+ 

2282% 5 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 زً رُ رذسَغهب ثبٌفؼًاٌّىضىػبد اٌ ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 و ِذاخً دساعخ اٌغٍىن االٔغبًٔ داخً اٌزٕظُُِمذِخ اًٌ اٌؼٍىَ اٌغٍىوُخ  6 3

 اٌحبعبد اإلٔغبُٔخ ودوافغ اٌؼًّ االٔغبًٔ  2 1

 اٌمُُ واالرغبهبد و اإلدسان   4 2

 ٔظشَبد اٌزؼٍُ اٌفشدي واٌزٕظٍُّ  2 1

 اسح اٌصشاػبد اٌزٕظُُّخاٌضمبفخ اٌزٕظُُّخ  واداسح اٌزغُُش  و إد 6 3

 اٌذافؼُخ  و اٌشخصُخ االٔغبُٔخ   4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى4

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 وعات احملدةة بتوصيف املقرر مت تدريض املوض

 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ   د./ ٔغىي اٌطجالوٌ  أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √ػًٍّ             رذسَت 2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش شفهً اِزحبْ  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر       
    

 د/                                    اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (1203)أدر األعٌايأخالقيات 

 

 َ اإلداريةاهقصٍ: اهعوو   ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 وً ثشاِظ اٌجىبٌىسَىط ٌشؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ: اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 سئُغُبً   :اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اٌؼٍىَ اإلداسَخ: اٌّمشساٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ   اٌؼٍىَ اإلداسَخ: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

     األوي      2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 1203ادس: وىد اٌّمشس                     أخالقيات االعٌاي:  ِمشس

                                عبػخ 2:      اٌّحبضشح   عبػبد 2اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

 )عبػخ / أعجىع( 4اٌّغّىع:  عبػخ    2-اإلسشبد االوبدًَّ :       عبػخ  --ُخ: دسوط ػٍّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 116 

 عدد الطلبة الحاضرين 112 9881%

 عدد الطلبة الغائبين 6 288%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 لل درجةأ 18 

 أعلى درجة 87 

 نسبة النجاح 122 9581%

 نسبة الرسوب 21 1%
 

2182% 16 D+ 

588% 29 D 

889% 19 D- 

182% 21 F 

281% 2 A- 

585% 28 B+ 

2186% 12 B 

1182% 71 C+ 

1682% 85 C 

2286% 8 D+ 

2185% 22 D 

1682% 28 D- 

1281% 21 F 

189% 1 B 

2286% 8 C+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

2182% 9 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ فٍ أخاللُبد األػّبي 4 2

 اٌّغئىٌُخ اإلعزّبػُخ وحىوّخ األػّبي 4 2

 لضبَب أخاللُبد األػّبي 4 2

 إداسح ِشىالد أخاللُبد األػّبي 4 2

 ئ األخاللُخ ٌألفشاداٌمُُ واٌّجبد 4 2

 صمبفخ إٌّظّخ واٌمُُ األخاللُخ ٌٍّٕشآد 4 2

 ثشاِظ أخاللُبد األػّبي 4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 ضف أوساق خبسعُخ()أ     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 أ.د./ ػّبد لّحبوٌ    أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √اد               ِحبضش 4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ش رطجُمً ِخزج اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         ُخ ِغهضح لبػبد دساع 5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري إردع كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

 أ.د./  رئيض اهقصٍ    أ.د./ ًِصق املقرر

 

 اهتاريخ :   /      /  



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ( 1201 ًشم)  ًواصفات ًقرر: دراشات جتارية باهوغة اإلجنويسية

 ادتسء املشرتن ارتاص بقصٍ اهعووَ اإلدارية
 

 اهقصٍ: اهعووَ اإلدارية  اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية                                  ادتاًعة: اهسقازيق              
 ًواصفات املقرر

 : وً ثشاِظ اٌجىبٌىسَىط ٌشؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خحالٌهب اٌّمشس

 : سئُغُبً اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 : وً ألغبَ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌضالس: اٌؼٍىَ اإلداسَخ واٌؼٍىَ اٌّحبعجُخ واٌؼٍىَ اإللزصبدَخ غُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظاٌم

 : اٌّمشس ِشزشن ثُٓ األلغبَ اٌضالساٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس

    األوي      2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 

 ال : اهبياُات األشاشيةأو
 1201: ِشه وىد اٌّمشس   دراشات جتارية باهوغة اإلجنويسية   اٌؼٕىاْ

   عبػخ 2:    دسوط ػٍُّخ   عبػخ 1 :اٌّحبضشح عبػبد 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 5 اٌّغّىععبػخ                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 إالسصائية ثاُيًا : اهبياُات
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 2 

 عدد الطلبة الحاضرين 2 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 81 

 أعلى درجة 81 

 نسبة النجاح 2 222%

 نسبة الرسوب 2 2%
 

22282% 2 B+ 

2581% 51 D+ 

2789% 62 D 

1281% 227 D- 

185% 21 F 

285% 5 A 

285% 5 A- 

189% 22 B+ 

581% 28 B 

885% 19 C+ 

2182% 12 C 

22282% 2 D- 

 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

1 1 Business Basics 

1 1 The Management Process 

1 1 Production  Management 

1 1 Human Resources 

1 1 Marketing 

1 1 Information Systems 

   

 

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     ت األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعا
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ ٔشفُٓ ػض د./ أحّذ أدَ    أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري سد ًا  كافية اىل اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ    أ.د./ ًِصق املقرر

 

 اهتاريخ :   /      /                       

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (    1204كود )أدر  ًهارات االتصايأشٍ املقرر 

 

 اهعووَ اإلدارية   اهقصٍ:   ٌِيةاهسقازيق               كوية  اهتلِوهوديا واهت داًعة :
عُّغ  اٌجشاِظ ثشؼجخ  اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ ) ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح االٌىزشؤُخ   : اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 ) 

 رئيصًا : اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

    قصٍ اهعووَ اإلدارية: بِظاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔ

   اٌؼٍىَ اإلداسَخ: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس

 اٌّغزىي األوي       2019/  2018 : اٌّغزىي اٌذساعً اٌزي َمذَ فُه اٌّمشس

 

 أوال : اهبياُات األشاشية
  1204أدر : وىد اٌّمشس   ًهارات االتصاي:  أعُ اٌّمشس

 شاعة 2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة 2: اٌّحبضشح  بدوْ:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 115 

 عدد الطلبة الحاضرين 115 9787%

 الطلبة الغائبينعدد  22 181%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 16 

 أعلى درجة 91 

 نسبة النجاح 126 9586%

 نسبة الرسوب 28 182%
 

882% 15 D+ 

681% 17 D 

982% 19 D- 

182% 28 F 

286% 7 A 

981% 12 A- 

2186% 55 B+ 

2981% 81 B 

1285% 89 C+ 

982% 19 C 

2181% 22 D+ 

2181% 22 D 

1581% 29 D- 

1182% 28 F 

281% 2 A- 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

281% 2 B+ 

187% 1 B 

882% 6 C+ 

2287% 8 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 األهُّخ (  –ِّمذِخ اًٌ ِهبساد االرصبي ) اٌّفهىَ  4 2

 (  إٌّىرط االدساوًاالرصبالد )  ػٕبصش ّٔىرط 2 1

 ِؼىلبد أو ِىأغ االرصبي اٌفؼبي  2 1

 ارصبالد االػّبي اٌفؼبٌخ  4 2

 (   اٌشعبئً اٌغٍجُخ –اٌشعبئً االلٕبػُخ  ) خطىاد أػذاد ووزبثخ  وِذاخً سعبئً ارصبالد االػّبي 4 2

 اٌؼشض اٌفؼبي واعزخذاَ اٌزمُٕبد اٌحذَضخ  4 2

 و وزبثخ واػذاد اٌزمبسَش  عزّبع اٌغُذ ِهبساد اال 4 2

 دساعبد حبٌخ فً االرصبالد اٌفؼبٌخ  2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 ()أضف أوساق خبسعُخ     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ    د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  ٌضبٌشا

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ّغبي .ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌ 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ       دكتور /  رًِصق املقر

  _______________     ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 

 االدارة االشرتاتيذيةًقرر تقرير 
   

  اهعووَ االدارية :قصٍاهقصـــٍ    : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                             اهسقازيقادتاًعة :  
 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخسَظ اٌّمشس :  اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذ

     2019/  2018 اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 أوال : اهبياُات األشاشية
  2207ادس : وىد اٌّمشس                                      االدارة االشرتاتيذية  ِمشس:

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ         عبػخ 2:     اٌّحبضشح   عبػبد 3:   اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 2اٌّغّىع:                          ---عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 17 

 عدد الطلبة الحاضرين 16 9781%

 عدد الطلبة الغائبين 2 187%

 ألل درجة 15 

 أعلى درجة 65 

 نسبة النجاح 11 6181%

 نسبة الرسوب 21 1788%
 

2185% 5 D+ 

1286% 8 D 

1181% 9 D- 

1788% 21 F 

187% 2 C 

281% 2 A+ 

1281% 91 D+ 

2587% 68 D 

2286% 16 D- 

2281% 15 F 

281% 2 A 

285% 1 A- 

185% 22 B+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

588% 15 B 

2188% 62 C+ 

2982% 81 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ فً االداسح االعزشارُغُخ    

 رحذَذ سعبٌخ إٌّظّخ ورىىَٓ اإلعزشارُغُخ  

 ٌٍّٕظّخ . واٌذاخٍُخ  رمُُُ اٌجُئخ اٌخبسعُخ  

 اٌّشاحً (  –اٌّفهىَ  اٌزخطُظ االعزشارُغً )   

 ِمىِبد وِؼىلبد ٔغبػ االداسح االعزشارُغخ   

 ِغزىَبد االداسح االعزشارُغُخ   

 رطجُك  صُبغخ اإلعزشارُغُخ ػًٍ ِغزىي إٌّظّخ  

 ّٔىرط ثىسرش ٌالعزشارُغُبد اٌؼبِخ   

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى 

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90ٓ أوضش ِ

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ    د./ ػّشو صَذاْ  أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ
 ابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر أُظر ُتيذة اشتذ تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  ُ ) االعجىع (رىلُذ اٌزمُُ اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
        

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
    

  د/                                    اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (2208:أدر ًواصفات ًقرر: ُظٍ املعووًات اإلدارية )كود

 

 اهقصٍ: اهعووَ اإلدارية  ادتاًعة: اهسقازيق                                                اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 : وً ثشاِظ اٌجىبٌىسَىط ٌشؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 : سئُغُبً اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 : وً ألغبَ شؼجخ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واإلداسَخ اٌضالس: اٌؼٍىَ اإلداسَخ واٌؼٍىَ اٌّحبعجُخ واٌؼٍىَ اإللزصبدَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 : اٌؼٍىَ اإلداسَخُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشساٌمغ

    اٌضبٍٔ      2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 2202: أدسوىد اٌّمشس   ُظٍ املعووًات اإلدارية   اٌؼٕىاْ

   عبػخ 2:    دسوط ػٍُّخ   عبػخ 1 :اٌّحبضشح عبػبد 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 5 اٌّغّىععبػخ                    2:       د اإلسشبد االوبدٍَّعبػب

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 81 

 عدد الطلبة الحاضرين 71 88%

 عدد الطلبة الغائبين 22 21%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 درجةألل  8 

 أعلى درجة 81 

 نسبة النجاح 11 1889%

 نسبة الرسوب 59 7282%

281% 2 D 

1182% 12 D- 

7282% 59 F 

181% 1 B+ 

281% 2 C+ 

1782% 8 D- 

5189% 9 F 

781% 12 D+ 

2182% 51 D 

1182% 282 D- 

1685% 228 F 

281% 2 A- 

281% 2 B+ 

285% 6 B 

185% 22 C+ 

187% 29 C 

881% 2 D 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

2687% 1 D- 

5282% 6 F 

1582% 1 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 رمذَُ ػبَ ٌٍّمشس وخطخ اٌذساعخ -1 2 2

 ِمذِخ فٍ ٔظُ اٌّؼٍىِبد وِٕشآد األػّبي -2 4 2

 أعبعُخٔظُ اٌّؼٍىِبد: ِفبهُُ  -3 6 2

  أٔىاع ٔظُ اٌّؼٍىِبد اإلداسَخ -4 6 2

  ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌشبٍِخ أو اٌزىبٍُِخ -5 6 2

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد واإلداسح االعزشارُغُخ ٌٍّٕشؤح -6 6 2

 ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍىِبد -7 6 2

 ٔظُ دػُ اٌمشاساد واعزخجبساد األػّبي -8 6 2

 ستتوى املقرر اهدراشى اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ    أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  هب هوٌقرر اهدراشىتقييٍ اهطا -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ زمُُُاٌ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  خبِظاٌ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

  رئيض اهقصٍ       ًِصق املقرر

 

 

 اهتاريخ :   /      /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ريادة االعٌاي واملشروعات اهصغريةًقرر ير تقر

   
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ    : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                                     اهسقازيقادتاًعة :  

 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب ً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   اٌّمشس َّض

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

 اٌضبٍٔ    2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  : 

 األشاشيةأوال : اهبياُات 
 2209ادس: وىد اٌّمشس               ريادة االعٌاي واملشروعات اهصغرية  ِمشس:

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ     عبػخ 2:     اٌّحبضشح   عبػبد 3:   اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 2اٌّغّىع:                          ---عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ات إالسصائيةثاُيًا : اهبياُ
       

 

بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 191 

 عدد الطلبة الحاضرين 182 9689%

 عدد الطلبة الغائبين 21 182%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 12 

 أعلى درجة 98 

 نسبة النجاح 171 9581%

 نسبة الرسوب 29 188%
 

282% 1 A+ 

586% 11 D+ 

589% 11 D 

181% 21 D- 

188% 29 F 

186% 22 A 

2281% 11 A- 

1182% 92 B+ 

2886% 71 B 

2586% 62 C+ 

881% 11 C 

22282% 1 D- 
  



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 خ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح وسَبدح االػّبي ِفبهُُ أعبعُ 4 2
 اٌغّبد اٌشَبدَخ  2 1
 خصبئص اٌّششوػبد اٌصغُشح  2 1
 ألهداف االستراتيجية العامة لتنمية المشروعات الصغيرة فى مصر 2 1
 دساعخ اٌغذوي ٌٍّششوػبد اٌصغُشح  4 2
 اٌزحذَبد اٌزً رىاعه أصحبة اٌّششوػبد اٌصغُشح  2 1
 غىَمُخ فً اٌّششوػبد اٌصغُشح وعجً ِىاعهزهب اٌّشىالد اٌز 2 1
 اٌّششوػبد اٌصغُشح وّششوػبد ِغزَخ ٌٍّششوػبد اٌىجُشح  2 1
 ثٕبء اٌزفىُش االثذاػً واالثزىبسي فً فىش اٌؼًّ اٌحش  4 2

  
 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70لً ِٓ أ    %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ ٔغىي اٌطجالوٌ  د./ ػّشو صَذاْ
 رر أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املق تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   وياأل

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 ت املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ: اإلًلاُا -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  ُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌيةاإلًلا -6
 

   رئيض قصٍ اهعووَ االدارية      ًِصق املقرر      
     

 د/                                       اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 رات االداريةُظٍ دعٍ اهقراًقرر تقرير 

   
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ     : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                     اهسقازيقادتاًعة :  

 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب س َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   اٌّمش

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

     2019/  2018 اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 ألشاشيةأوال : اهبياُات ا
                                                                  2210ادس: وىد اٌّمشس                                     ُظٍ دعٍ اهقرارات االدارية  ِمشس:

                                                                                                            عبػخ 2:      اٌّحبضشح   عبػبد 3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

 )عبػخ / أعجىع( 3اٌّغّىع:      2اإلسشبد االوبدًَّ :     عبػخ  :  دسوط ػٍُّخ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 59 

 نعدد الطلبة الحاضري 51 9285%

 عدد الطلبة الغائبين 5 885%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 52 

 أعلى درجة 91 

 نسبة النجاح 51 9285%

 نسبة الرسوب 5 885%
 

582% 1 D+ 

287% 2 D 

688% 1 D- 

885% 5 F 

181% 1 A 

2281% 6 A- 

2581% 9 B+ 

1782% 26 B 

2186% 8 C+ 

885% 5 C 

 ت املهِية :ثاهجًا : اهبياُا



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ فٍ إرخبر اٌمشاساد 4 2

 إٌّزعخ وأدواد إرخبر اٌمشاساد 4 2

 ٔظُ دػُ اٌمشاساد وإعزخجبساد األػّبي 4 2

 ٔظُ دػُ اٌمشاساد اٌغّبػُخ 2 1

 مشاساداٌزفىُش اإلثذاػٍ ؤظُ دػُ اٌ 2 1

 إرخبر اٌمشاساد ؤظُ إداسح لىاػذ اٌجُبٔبد 2 1

 SQLٌغبد لىاػذ اٌجُبٔبد: أعبعُبد ٌغخ  2 1

1-   

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ ػّشو صَذاْ   د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √               ِحبضشاد 4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ رطجُمً ِخزجش  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         ِغهضح  لبػبد دساعُخ 5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري إردع ي كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ    أ.د./ ًِصق املقرر

 

 اهتاريخ :   /      / 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ختطيط وًراقبة االُتاز واهعٌوياتًقرر تقرير 

   ا واهتٌِية: اهتلِوهودياهلوية                                                       اهسقازيقادتاًعة :  
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ 

 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

     2019/  2018 اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3215ادسوىد اٌّمشس:                     واهعٌويات ختطيط وًراقبة االُتازِمشس: 

 عبػبد  3اٌغبػبد اٌّؼزّذح :  

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ                                عبػخ 2:     اٌّحبضشح 

 )عبػخ / أعجىع( 6اٌّغّىع:                          2عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال صل ال ف  ال

سى درا  ال
يان ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين  2 

 د الطلبة الحاضرينعد  2 2%

 عدد الطلبة الغائبين  2 222%

 النهاية العظى للدرجة  222 

 ألل درجة   

 أعلى درجة   

 نسبة النجاح  2 2%

 نسبة الرسوب  2 222%

 

الفصل  2 
 الدراسى الثانى

F 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 رُ رذسَغهب ثبٌفؼًاٌّىضىػبد اٌزً  ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ إًٌ وظُفخ رخطُظ وِشالجخ اإلٔزبط  2 1

 اٌىضغ اٌزٕظٍُّ إلداسح رخطُظ وِشالجخ اإلٔزبط  2 1

 اٌّىاد ِٓ  حزُبعبداالرخطُظ  2 1



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 رخطُظ االحزُبعبد ِٓ اٌطبلخ  2 1

 عذوٌخ اٌؼٍُّبد اإلٔزبعُخ  2 1

 اٌزحًُّ  2 1

 ٔظبَ اإلٔزبط فٍ اٌىلذ اٌّحذد 2 1

 اٌُبثبُٔخ اٌغجؼخ واألدوادطشق اٌّشالجخ  2 1

 خشائظ اٌغىدح ورطجُمبرهب   2 1

 األعبٌُت اٌؼٍُّخ ؤّبرط اٌزٕجؤ ثبٌطٍت  2 1

 عزخ عُغّب وِشالجخ اإلٔزبط  2 1

  

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70 ألً ِٓ    %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ    د./ ػّشو صَذاْ
 ر أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقر تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   وياأل

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 ُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ: اإلًلا -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  لاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌيةاإلً -6
        

     رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
   

 د/                                               اهتاريخ :   /      /       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (    3221كود )أدر  اهتعوٍ اهتِظيٌى وادارة املعرفة أشٍ املقرر 

 
 

 

 اهعووَ اإلدارية   اهقصٍ:   اهسقازيق               كوية  اهتلِوهوديا واهتٌِية داًعة :
 ثشٔبِظ سَبدح األػّبي  –ُخ ثشٔبِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح االٌىزشؤ  : اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

    قصٍ اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  اختياريًا : اٌّمشس َّضً ػٕصشاً ٌٍجشاِظ

    اٌؼٍىَ اإلداسَخ: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس
       2019/  2018 : اٌّغزىي اٌضبٌشاٌّغزىي اٌذساعً

 أوال : اهبياُات األشاشية
  3221أدر : وىد اٌّمشس    اهتعوٍ اهتِظيٌى وادارة املعرفة:  أعُ اٌّمشس

 شاعة  :    دسوط ػٍُّخ    شاعة 2: اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  4   اٌّغّىع                    2      عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب دعد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 217 

 عدد الطلبة الحاضرين 211 9786%

 عدد الطلبة الغائبين 1 181%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 11 

 أعلى درجة 97 

 نسبة النجاح 212 9581%

 نسبة الرسوب 1 182%

 

288% 2 A+ 

782% 9 D+ 

187% 6 D 

2181% 27 D- 

182% 1 F 

789% 22 A 

2288% 25 A- 

1281% 17 B+ 

2587% 12 B 

981% 21 C+ 

182% 1 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌزطىس اٌزبسَخً واٌزؤصًُ اٌّفبهًُّ ٌٍزؼٍُ اٌزٕظًُّ  4 2

 ظًُّ واٌُبد رفؼٍُهب  ػٍُّبد اٌزؼٍُ اٌزٕ 4 2

 أّبط اٌزؼٍُ اٌزٕظًُّ  4 2

 ِؼىلبد رُّٕخ اٌمذسح ٌٍزؼٍُ اٌزٕظًُّ   2 1

 ثٕبء اٌزاوشح اٌزٕظُُّخ    2 1

 ِفهىَ إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ وِالِحهب اٌُّّضح   2 1

 ّٔبرط ثٕبء إٌّظّبد اٌّزؼٍّخ  2 1

 إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ واٌزُّض اٌّؤعغً  2 1

 ئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة امل

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 / أحّذ ػضّبْد.   د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- ثذوْ دسعبد  أٔىاع اخشي اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           ُالً ِٕبعجبً هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤه 5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     دكتور /           ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                         



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (3244كود )ادر املصتهوم  يف زتاي اهتصويق واهتذارة اإلهلرتوُية أشٍ املقرر: محاية

 
 

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    هتٌِيةادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا وا
 ًواصفات املقرر

  رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: ػٓ رذسَظ اٌّمشس اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

    اهجاُي     2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (3244ادس: وىد اٌّمشس املصتهوم  يف زتاي اهتصويق واهتذارة اإلهلرتوُية محايةأعُ اٌّمشس

 شاعة-   0:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 4 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 211 

 عدد الطلبة الحاضرين 218 9585%

 عدد الطلبة الغائبين 6 185%

 جةالنهاية العظى للدر 222 

 ألل درجة 12 

 أعلى درجة 96 

 نسبة النجاح 211 9185%

 نسبة الرسوب 22 785%
 

285% 1 A+ 

182% 1 D+ 

881% 22 D 

2289% 26 D- 

785% 22 F 

581% 7 A- 

2981% 16 B+ 

1286% 19 B 

2187% 27 C+ 

982% 21 C 

22282% 1 D 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌزغىَك اإلعزّبػٍ وحّبَخ اٌّغزهٍه: ِمذِخ 4 2

 حشوخ حّبَخ اٌّغزهٍه ورطىس أثؼبد وأٔىاع اٌحّبَخ  4 2



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 حمىق وواعجبد وآٌُبد حّبَخ اٌّغزهٍه 2 1

 أخالليات التسويك وحماية المستهلن 4 2
 ية المستهلنالخداع التسويمي وحما 2 1
 حّبَخ اٌّغزهٍه فٍ اٌزغىَك اٌشجىٍ 2 1
 حّبَخ اٌّغزهٍه فٍ اٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ 2 1

 التسويك األخضر وحماية المستهلن 2 1
 اٌّىاصفبد اٌذوٌُخ ٌغىدح اإلداسح اٌجُئُخ وحّبَخ اٌّغزهٍه 2 1

2-   

 ىاهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراش

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ   د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 ة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر أُظر ُتيذ تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  اٌزمُُُ ) االعجىع ( رىلُذ اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 ػششاٌخبِظ  اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ُٔخ ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذا 4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (3216أدسكود )    االعٌاي ريادة يف ًتقدًة ًوضوعاتأشٍ املقرر 

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

  رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ :  زٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشساٌجشاِظ اٌ

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

    اهجاهح     2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (3216أدسكود )    االعٌاي ريادة يف ًتقدًة ًوضوعات  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 جىع()عبػخ / أع  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 216 

 عدد الطلبة الحاضرين 211 9786%

 عدد الطلبة الغائبين 1 181%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 16 

 أعلى درجة 92 

 نسبة النجاح 212 96%

 نسبة الرسوب 5 1%
 

1185% 12 D+ 

2589% 12 D 

985% 21 D- 

182% 5 F 

288% 2 A 

288% 2 A- 

182% 5 B+ 

586% 7 B 

985% 21 C+ 

2785% 11 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 المفهوم الموسع لريادة األعمال 4 2
 األػّبي اٌّغزمٍخ واٌزٕظُُّخسَبدح  4 2

 سَبدح األػّبي اإلعزّبػُخ 2 1

 ثمافة ريادة األعمال 2 1
 ِزطٍجبد رطجُك سَبدح األػّبي اٌزٕظُُّخ فٍ إٌّظّبد  2 1



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 اٌششوبد اٌؼبئٍُخ 2 1

 اٌحىوّخ اإلداسَخ ٌٍششوبد 4 2

 اٌزغشثخ اٌّصشَخ فٍ ِغبي اٌحىوّخ اإلداسَخ ٌٍششوبد 4 2

 

 ئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة امل

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 ي اٌطجالوٌد./ ٔغى  د./ ػّشو صَذاْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- ذوْ دسعبد أٔىاع اخشي ث اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5            ِٕبعجبً هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
 

 

 اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ داإلِىبُٔب -3

 بص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.لبػخ ِحبضشاد وعه

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (3245ادسكود )أشٍ املقرر تصٌيٍ املواقع اإلهلرتوُية  

 

 اهقصٍ: اهعووَ اإلدارية  ادتاًعة: اهسقازيق                 اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 

 ًواصفات املقرر
 رئيصياً           : اٌّمشس َّضً ػٕصشاً ٌٍجشاِظ رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ :  اٌجشاِظ  اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 اهعووَ اإلدارية  : اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس اهعووَ اإلدارية: ّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌ
         2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (3245ادس): وىد اٌّمشس                          تصٌيٍ ًواقع إهلرتوُية  أعُ اٌّمشس

 شاعة  2  :    دسوط ػٍُّخ  شاعة   2  اٌّحبضشح شاعات 3: ذحاٌغبػبد اٌّؼزّ

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                            2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 215 

 ضرينعدد الطلبة الحا 212 97%

 عدد الطلبة الغائبين 1 1%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 12 

 أعلى درجة 87 

 نسبة النجاح 218 9188%

 نسبة الرسوب 7 581%
 

2181% 28 D+ 

2182% 29 D 

2885% 15 D- 

581% 7 F 

182% 1 A- 

589% 8 B+ 

2181% 28 B 

2289% 26 C+ 

2188% 12 C 

 املهِية : ثاهجًا : اهبياُات
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ ػٓ ِىالغ االٔزشٔذ 4 2

 اٌجشورىوىالد اٌّغزخذِخ فٍ شجىخ االٔزشٔذ 4 2

  Htmlخطىاد رصُُّ ِىلغ ثبعزخذاَ ٌغخ  4 2

  Cssاعزخذاَ ٌغخ  4 2

  اٌّىالغ ششػ ٌٍغبد اٌّغزخذِخ فٍ رطىَش 4 2

 sql,phpرشوُض ػًٍ ٌغخ  4 2



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 رر مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املق

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ    أ.د./ فبسوق سشذٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     وسػ ػًٍّ ٔذواد / 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش ِزحبْ ػًٍّ ا اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 اٌّغبي . ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ       أ.د./  ملقررًِصق ا

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ( 3246ادسأشٍ املقرر ُظٍ املعووًات اهتصويقية  كود )

 
 

 

 هعووَ اإلداريةاهقصٍ: ا  ادتاًعة: اهسقازيق             اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 رئيصيًا:   اٌّمشس َّضً ػٕصشاً ٌٍجشاِظرىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ  :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 قصٍ اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشسقصٍ اهعووَ اإلدارية    : اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

    اهجاهح     2019/  2018 :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (3246ادس): وىد اٌّمشس            يةاهتصويق ُظٍ املعووًات  أعُ اٌّمشس

 شاعة 2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة 2 -:اٌّحبضشح شاعات 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 21 

 عدد الطلبة الحاضرين 21 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 57 

 أعلى درجة 87 

 جاحنسبة الن 21 222%

 نسبة الرسوب 2 2%
 

881% 2 D+ 

1582% 1 D 

881% 2 A- 

881% 2 B+ 

1582% 1 B 

2687% 1 C+ 

881% 2 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌّفبهُُ األعبعُخ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغىَمُخ 4 2

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغىَمُخ وِغبالرهب اٌزطجُمُخ 4 2

 ِضاَب ٔظُ لىاػذ اٌجُبٔبد فٍ اٌزغىَك 4 2

 لىاػذ اٌجُبٔبد اٌّجُؼبد 4 2

 لبػذح ثُبٔبد إٌّبفغُٓ 4 2



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 رخطُظ ورحًٍُ اٌحصخ اٌزغىَمُخ 4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى 

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ    د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 قصاء اهطالب هِقييٍ املقرر أُظر ُتيذة اشتذابة إشت تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  عجىع (رىلُذ اٌزمُُُ ) اال اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   ّىع اٌّغ

  

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ً حبعت إٌىزشؤٍِؼبِ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ        أ.د./ ًِصق املقرر

      _______________      ______________ 

 :          /          /اهتاريخ                          

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 حبوخ اهتصويق واإلعالًْقرر تقرير 
  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ     : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                              اهسقازيقادتاًعة :  

 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب ٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   ا

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخسَظ اٌّمشس :   اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذ

     2019/  2018 اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 ُات األشاشيةأوال : اهبيا
 4230ادس: وىد اٌّمشس                                :  حبوخ اهتصويق واالعالِْمشس

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ           عبػخ 2:     اٌّحبضشح   عبػبد 3:   اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 2اٌّغّىع:                          ---عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 11 

 عدد الطلبة الحاضرين 12 9581%

 عدد الطلبة الغائبين 1 188%

 ألل درجة 11 

 أعلى درجة 71 

 نسبة النجاح 18 9285%

 نسبة الرسوب 1 985%
 

1282% 21 D+ 

1281% 9 D 

2687% 7 D- 

985% 1 F 

985% 1 C+ 

2289% 5 C 

5282% 2 A+ 

5282% 2 D- 

181% 1 A+ 

2185% 21 D+ 

2181% 22 D 

2882% 25 D- 

682% 5 A 

781% 6 A- 

186% 1 B+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

2182% 22 B 

986% 8 C+ 

2288% 9 C 

5282% 2 A 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 ضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼًاٌّى ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِفهىَ ثحىس اٌزغىَك واالػالْ وأهُّزهب   4 2

 ثحىس اٌزغىَك واٌمذسح اٌزٕبفغُخ   2 1

 أٔىاع ثحىس اٌزغىَك وِغبالرهب اٌزطجُمُخ   4 2

أنواعها ( –العينات ) طرق تحديدها  2 1  

 أىاع وِصبدس اٌجُبٔبد  وطشق عّؼهب  2 1

 عزمصبء  رصُُّ لبئّخ اال 4 2

 رحًٍُ ثُبٔبد اٌجحىس اٌزغىَمُخ  2 1

 اػذاد اٌزمبسَش اٌزغىَمُخ   2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى 

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 خ()أضف أوساق خبسعُ     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 د./ ػّشو صَذاْ  د./ ٔغىي اٌطجالوٌ  أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  بٌشاٌض

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 غبي .ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّ 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
    

د/                                    اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (  4231كود )أدر  ُظٍ إدارة عالقات اهعٌالء   أشٍ املقرر 

 

 اهعووَ اإلدارية   اهقصٍ:   اهسقازيق               كوية  اهتلِوهوديا واهتٌِية داًعة :
 رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح االٌىزشؤُخ    : اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 :سئُغُبً اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

    قصٍ اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

   ىَ اإلداسَخاٌؼٍ: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس

 اٌّغزىي اٌشاثغ       2019/  2018 : اٌّغزىي اٌذساعً اٌزي َمذَ فُه اٌّمشس

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4231أدر : وىد اٌّمشس     ُظٍ إدارة عالقات اهعٌالء:  أعُ اٌّمشس

 شاعة 2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة 2: اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       دٍَّعبػبد اإلسشبد االوب

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 11 

 عدد الطلبة الحاضرين 11 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 11 

 ةأعلى درج 86 

 نسبة النجاح 11 9588%

 نسبة الرسوب 2 181%
 

181% 2 D 

2185% 1 D- 

181% 2 A- 

2185% 1 B 

2687% 1 C+ 

1588% 22 C 

785% 7 D+ 

181% 1 D 

181% 1 D- 

181% 1 F 

181% 1 A 

581% 5 A- 

2682% 25 B+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

1186% 12 B 

2881% 27 C+ 

2682% 25 C 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 دريس الممرر الدراسىت

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 االهُّخ   –ِمذِخ ػٓ ٔظُ اداسح ػاللبد اٌؼّالء ) اٌّفهىَ  4 2

 أىاع اٌؼّالء وأعبٌُت اٌزؼبًِ ِؼهُ   2 1

 لُبط سضب اٌؼّالء   2 1

 CRMأٔىاع أٔظّخ إداسح ػاللبد اٌؼّالء  4 2

 اسح شىبوي اٌؼّالء وُفُخ إد 2 1

 اٌمىاػذ اٌزهجُخ ٌزحىًَ اٌؼاللبد اًٌ رؼبِالد  2 1

 رصُُّ لىاػذ ثُبٔبد اداسح ػاللبد اٌؼّالء   2 1

 ِذخً اٌزغىَك ثبٌؼاللبد  4 2

 اداسح ػاللبد اٌؼّالء اٌّزمذِخ  2 1

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ أحّذ ػضّبْ    د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ
 إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر أُظر ُتيذة اشتذابة  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  االعجىع (رىلُذ اٌزمُُُ )  اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 يٍ واهتعوٍ: اإلًلاُات املطووبة هوتعو -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  وشائى اهتعويٌيةاإلًلاُات / املرافق واه -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ       دكتور / ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 ِوهوديا تصويق ارتدًاتتلًقرر تقرير ُـٌــوذز 

  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ    : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                           اهسقازيقادتاًعة :  
 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب غجخ ٌٍجشاِظ :   اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕ

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس :  

  2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 2013اٌجشٔبِظ : رمشَش ربسَخ اػزّبد 

 ةأوال : اهبياُات األشاشي
 4232ادس: وىد اٌّمشس                                     تلِوهوديا تصويق ارتدًات ِمشس:

  عبػخ 2:  دسوط ػٍُّخ         عبػخ 2:     اٌّحبضشح   عبػبد 3:   اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 2اٌّغّىع:                          ---عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 : اهبياُات إالسصائية ثاُيًا
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 11 

 عدد الطلبة الحاضرين 11 222%

 عدد الطلبة الغائبين 2 2%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 19 

 أعلى درجة 75 

 نسبة النجاح 11 9287%

 نسبة الرسوب 1 881%
 

1981% 7 D+ 

2185% 1 D 

1288% 5 D- 

881% 1 F 

181% 2 B 

2185% 1 C+ 

2185% 1 C 

2982% 25 D+ 

1788% 11 D 

2189% 22 D- 

188% 1 F 

281% 2 A- 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

681% 5 B+ 

188% 1 B 

2282% 8 C+ 

2189% 22 C 

6687% 1 F 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 زً رُ رذسَغهب ثبٌفؼًاٌّىضىػبد اٌ ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 (  اٌزصىس ٌٍزغىَك فٍ الزصبد اٌخذِبدِمذِخ اًٌ رغىَك اٌخذِبد ) 4 2
 عٍىن اٌّغزهٍه فً ِغبي اٌخذِبد  4 2
 اعزشارُغُبد اٌّضَظ اٌزغىَمً ٌٍخذِبد  4 2
 قياس وتطوير جودة الخدمات ) مقاييس جودة الخدمة (  4 2
 رحًٍُ ثُئخ رغىَك اٌخذِبد  4 2
 ٌزحذَبد اٌزً رىااعه رغىَك اٌخذِبد ا 4 2
 دوس االٔزشٔذ فً ِغبي رغىَك اٌخذِبد  4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى 

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 ()أضف أوساق خبسعُخ     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 أ.د./ ػّبد لّحبوٌ    أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √  ِحبضشاد              4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 بياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداريإردع ي تقرير ُتائر إشت كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6
        

    رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
    

 د/                                      اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4243إعداد اهتقارير اهتصويقية )إدر 

 
 

 

 اهقصٍ: اهعووَ اإلدارية   اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية                               ادتاًعة: اهسقازيق      
 ًواصفات املقرر

 رىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُخ  :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 : سئُغُبً اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 : اٌؼٍىَ اإلداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس : اٌؼٍىَ اإلداسَخ ئىي ػٓ اٌجشٔبِظاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغ

    اٌشاثغ    2019/  2018:اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (4243)إدر : وىد اٌّمشس  إعداد اهتقارير اهتصويقية   اٌؼٕىاْ

   عبػخ 2:    دسوط ػٍُّخ   عبػخ 2 :اٌّحبضشح عبػبد 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 6 اٌّغّىععبػخ                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 11 

 عدد الطلبة الحاضرين 12 9689%

 ائبينعدد الطلبة الغ 2 182%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 28 

 أعلى درجة 76 

 نسبة النجاح 16 8281%

 نسبة الرسوب 6 2888%
 

2185% 1 D+ 

2586% 5 D 

1188% 21 D- 

2888% 6 F 

182% 2 B 

182% 2 C+ 

182% 2 C 

22282% 2 F 

2282% 22 D+ 

2181% 21 D 

1282% 17 D- 

2282% 22 F 

282% 2 A 

181% 1 A- 

2181% 22 B+ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

181% 1 B 

788% 7 C+ 

687% 6 C 

5782% 1 D- 

1189% 1 F 

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اإلرصبي اإلداسٌ فٍ ِٕشآد األػّبي 4 2

 طشق وِهبساد اإلرصبي اإلداسٌ 4 2

 اٌزغىَك واإلرصبي اإلداسٌ 4 2

 إػذاد رمبسَش اٌزغىَك 4 2

 ثحىس اٌزغىَك واإلرصبي اإلداسٌ 4 2

 رمبسَش ثحىس اٌزغىَك 4 2

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغىَمُخ ورمبسَش اٌزغىَك 4 2

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ً ِٓ أل    %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ    أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 قييٍ املقرر أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِ تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 مُُُ ٔغت اٌز رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( اعٍىة  اٌزمُُُ اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري افية اىل سد ًا ك اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ    أ.د./  ًِصق املقرر

 

 اهتاريخ :   /      / 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 اهتصويق اهدوهيًقرر تقرير 
 

  :قصٍ اهعووَ االداريةاهقصـــٍ    : اهتلِوهوديا واهتٌِيةاهلوية                            اهسقازيقادتاًعة :  
 ثىبٌىسَىط اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واالداسَخ اٌجشٔبِظ/ اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس  : 

 ػٕصشا سئُغُب اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ :   

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخاٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ  : 

 لغُ اٌؼٍىَ االداسَخٓ رذسَظ اٌّمشس :  اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػ

  2019/  2018اٌؼـــــــبَ اٌذساعً / اٌّغــــــزىي  :

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4255ادس: وىد اٌّمشس                                اهتصويق اهدوىلِمشس:  

  عبػخ --:  خدسوط ػٍُّ         عبػخ 2:     اٌّحبضشح   عبػبد 2:   اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع( 2اٌّغّىع:                          ---عبػبد اإلسشبد االوبدًَّ :   

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
   

 

بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 عدد الطلبة المتمدمين 11 

 عدد الطلبة الحاضرين 12 9289%

 عدد الطلبة الغائبين 1 982%

 رجةألل د 51 

 أعلى درجة 91 

 نسبة النجاح 12 9289%

 نسبة الرسوب 1 982%
 

982% 1 D 

185% 2 D- 

2881% 1 A 

2881% 1 A- 

982% 1 B+ 

185% 2 B 

2881% 1 C 

181% 1 A+ 

181% 1 D+ 

181% 1 D 

581% 5 F 

2182% 21 A 

1585% 11 A- 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

1186% 12 B+ 

987% 9 B 

181% 1 C 
  

 اُات املهِية :ثاهجًا : اهبي
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 ِمذِخ اًٌ اٌزغىَك اٌذوًٌ  4 2

 ِفبهُُ االعىاق اٌذوٌُخ ) ثُئخ اٌزغىَك اٌذوًٌ (  2 1

 اٌزحذَبد اٌزً رىاعه إٌّظّبد فً االعىاق اٌذوٌُخ  4 2

 ارُغً فً االعىاق اٌذوٌُخ اٌزخطُظ اٌزغىَمً االعزش 2 1

 عُبعبد اٌّضَظ اٌزشوَغً فً االعىاق اٌذوٌُخ  2 1

 رخطُظ إٌّزغبد فً ظً اٌزغىَك اٌذوًٌ  2 1

 رغبسة ِٕظّبد ػبٌُّخ فً اٌزغىَك اٌذوًٌ  2 1

 اداسح االصِبد فً االعىاق اٌذوٌُخ  2 1

 ر اهدراشىاهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقر 

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ    د./ ٔغىي اٌطجالوٌ  أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  اشىتقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدر -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( ٌزمُُُاعٍىة  ا اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 %70 اٌخبِظ ػشش اِزحبْ ٔهبئً  اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 ًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ: اإل -5
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 ثشاِظ رذسَجُخ رطجمُخ ُِذأُخ  4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  إلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌيةا -6
        

     رئيض قصٍ اهعووَ االدارية                                      : ًِصق املقرر
   

 د/                                    اهتاريخ :   /      /



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 

 (4234كود )ادر    املشروع امليداُيأشٍ املقرر: 

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

  خرىٕىٌىعُب اٌزغىَك واٌزغبسح اإلٌىزشؤُ :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

    اهجاُي   2019/  2018:اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 (4234)ادر: وىد اٌّمشس  املشروع امليداُي  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  0    اٌّحبضشح 1:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  4 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
بة% س ن ة ال ئوي م طالب عدد ال يان ال ب  ال

 د الطلبة المتمدمينعد 82 

 عدد الطلبة الحاضرين 77 9582%

 عدد الطلبة الغائبين 1 189%

 النهاية العظى للدرجة 222 

 ألل درجة 52 

 أعلى درجة 222 

 نسبة النجاح 77 9582%

 نسبة الرسوب 1 189%
 

2282% 9 A+ 

187% 1 D+ 

185% 1 D 

2282% 9 D- 

189% 1 F 

2181% 22 A 

2988% 26 A- 

2885% 25 B+ 

189% 1 B 

187% 1 C+ 

781% 6 C 

 2 F 

 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريس الممرر الدراسى

 اٌّىضىػبد اٌزً رُ رذسَغهب ثبٌفؼً ػذد اٌغبػبد حاٌّحبضش

 اٌزفىُش اٌؼٍٍّ ورطىَش شخصُخ اٌطبٌت اٌجحضُخ 2 -

 وُفُخ إػذاد ثحش أو سعبٌخ ػٍُّخ 2 -

 شح وِشىٍخ ثحش أو ِششوع دساعخ ظبه 2 -

 ثٕبء ِخضوْ ِؼشفٍ وعّغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ 2 -

 إعشاء دساعخ ُِذأُخ واٌىصىي ٌٕزبئظ 2 -
 تحليل النتائج وكتابة اإلستنتاجات والتوصيات 2 -
 كتابة التمرير العلمي 2 -

 

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أػضبء ٌغٕخ االِزحبْ

 د./ ػّشو صَذاْ  أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ   أ.د./ ػّبد لّحبوٌ
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  ىتقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراش -2

 أشاهيب وطرق اهتعويٍ واهتعوٍ    -3
 √رذسَت ػًٍّ             2-4       √ِحبضشاد                4-1          

 √دساعخ حبٌخ               4-4     ٔذواد / وسػ ػًٍّ 4-3

 أشاهيب تقييٍ اهطاهب :  -4
 ٔغت اٌزمُُُ  رىلُذ اٌزمُُُ ) االعجىع ( مُُُاعٍىة  اٌز اٌزمُُُ

 %10 اٌغبثغ اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعً   األوي

 %5 اٌزبعغ ِخزجش رطجُمً  اٌضبًٔ

 %5 اٌحبدي ػشش اِزحبْ شفهً  اٌضبٌش

 %10 اٌضبٌش ػشش اِزحبْ ػًٍّ  اٌشاثغ

 ----- ---- أٔىاع اخشي ثذوْ دسعبد  اٌخبِظ 

 %70 اٌخبِظ ػشش ً اِزحبْ ٔهبئ اٌخبِظ

 %100   اٌّغّىع 

 اإلًلاُات املطووبة هوتعويٍ واهتعوٍ:  -5 
 ِىزجخ اٌىٍُخ وِشاعغ ػٍُّخ ػشثُخ واعٕجُخ فً اٌّغبي . 2-5         لبػبد دساعُخ ِغهضح  5-1           

 ِؼبًِ حبعت إٌىزشؤٍ 5-5 جمُخ ُِذأُخ ثشاِظ رذسَجُخ رط 4-5           هُئخ ِؼبؤخ ِؤهٍخ رؤهُالً ِٕبعجبً  5-3           

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -6

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________      ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4123إدركود )   : دراشة ادتدوى هوٌشروعات اهصغريةتوصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 داريةاهعووَ اإلاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهرابع     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4123إدر  :وىد اٌّمشس  راشة ادتدوى هوٌشروعات اهصغريةد  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   0:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  4 اٌّغّىع                    2:       بد اإلسشبد االوبدٍَّعبػ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
 اهبياُات إالسصائية

 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   51  

 عدد الطلبة الحاضرين   52 9681%

 ئبينعدد الطلبة الغا   1 188%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   59  

 أعلى درجة   97  

 نسبة النجاح   19 9185%

 نسبة الرسوب   1 785%

 +A الفصل الدراسى االول 1 188%

 D الفصل الدراسى االول 2 289%

 F الفصل الدراسى االول 1 188%

 Absc الفصل الدراسى االول 1 188%

 A دراسى االولالفصل ال 1 785%

 -A الفصل الدراسى االول 21 1185%

 +B الفصل الدراسى االول 21 1681%

 B الفصل الدراسى االول 22 2889%

 +C الفصل الدراسى االول 1 785%

 C الفصل الدراسى االول 2 289%

 
 
 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريض املقرر اهدراشى -1

 عبػبد اسشبد  ضشحاٌّحب ػذد اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 2 1 2 ِمذِخ فٍ دساعبد اٌغذوي وخطظ اٌّششوػبد اٌصغُشح

 2 1 2 اٌؼٕبصش األعبعُخ ٌذساعبد اٌغذوي وخطظ األػّبي

 2 1 2 دساعخ اٌغذوي اٌّجذئُخ وأفىبس اٌّششوػبد 

 2 1 2 دساعخ اٌغذوي اٌجُئُخ واٌمبٔىُٔخ وظشوف اٌصٕبػخ 

 2 1 2 ذوي اٌفُٕخ  واٌمذساد اإلٔزبعُخدساعخ اٌغ

 2 1 2 دساعخ اٌغذوي اٌغىلُخ وحبٌخ إٌّبفغخ

 4 2 4 التخطيط المبدئي لألعمال 

 4 2 4 دراسة الجدوى المالية: أساليب التمييم المالي للمشروعات

 2 1 2 إختبارات بدء المشروعات الجديدة وأسس التنفيذ

  تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أعطاء دتِة االًتشاْ -2
 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ  ػّشو صَذاْد./ 

 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  يٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشىتقي -3

 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4      إٌمبء اٌّحبضشاد 4-1

 اٌخبصخ ثبٌّٕهظارخبر اٌمشاساد  ٌٍزذسَت ػًٍ وسػ اٌؼًّ  4-4    اٌخبصخ ثبٌّمشس   حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ  4-3

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5       اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ 2-5      اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ 5-1

     األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌؼٍُّخ ... اٌخ 5-4

 واهِصب املئوية هلى تقييٍ ددوي اهتقييٍ 
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ داإلِىبُٔب -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 

 ريإردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلدا كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7
 

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4124إدركود )   املشروعات اهصغريةُظٍ ادتودة يف : توصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    اًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِيةادت
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: ُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظاٌمغ

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهرابع     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4124إدر  :وىد اٌّمشس  اهصغريةُظٍ ادتودة  يف املشروعات   أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   12  

 عدد الطلبة الحاضرين   12 222%

 عدد الطلبة الغائبين   2 2%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   27  

 أعلى درجة   82  

 نسبة النجاح   15 8286%

 نسبة الرسوب   6 2981%

 +D الفصل الدراسى االول 1 2189%

 D لالفصل الدراسى االو 5 2682%

 -D الفصل الدراسى االول 22 1585%

 F الفصل الدراسى االول 2 181%

 F الفصل الدراسى االول 5 2682%

 +B الفصل الدراسى االول 2 181%

 +C الفصل الدراسى االول 1 987%

 C الفصل الدراسى االول 2 181%

 F الفصل الدراسى الصيفى 2 22282%

 
 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :

 تدريض املقرر اهدراشى -1
 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 2 1 2 ِمذِخ فٍ ٔظُ اٌغىدح وإداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ ٌٍّششوػبد اٌصغُشح

 4 2 4 أعبٌُت اٌغىدح اٌشبٍِخ وِذاخً اٌزطجُك ثبٌّششوػبد اٌصغُشح

 2 1 2 حٍمبد اٌغىدح وّذخً إلداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 2 1 2 اٌزحغُٓ اٌّغزّش وؤعٍىة ٌٍغىدح اٌشبٍِخ

 2 1 2 اٌمُبط اٌّمبسْ ثبألفضً وإداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ

 2 1 2 9000ٔظبَ إداسح اٌغىدح وأَضو 

 3000/  9001ِزطٍجبد ٔظُ عىدح اإلداسح طجمبً ٌٍّىاصفبد اٌذوٌُخ 

 9001َضو أ/  2008وػشض ٌزؼذَالد اٌّىافخ 
2 1 2 

 4 2 4 اٌّؤعغبد اٌُبثبُٔخ فٍ رطجُك إداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ ػىاًِ ٔغبػ

 2 2 4 ِؼىلبد ووعبئً رطجُك إداسح اٌغىدح اٌشبٍِخ ثبٌّؤعغبد اٌؼشثُخ

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     أى ًوضوع ًّ املوضوعات  األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 
 أعطاء دتِة االًتشاْ -2

 ػّبد دمحم لّحبوٌد./ أ.  رىفُك ػجذ اٌّحغٓد./ أ.
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -3

 

 اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُأعبٌُت وطشق  -4

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4      إٌمبء اٌّحبضشاد 4-1

 اٌخبصخ ثبٌّٕهظارخبر اٌمشاساد  ٌٍزذسَت ػًٍ وسػ اٌؼًّ  4-4اٌخبصخ ثبٌّمشس       حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ  4-3

 

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5       اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ 2-5      اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ 5-1

     األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌؼٍُّخ ... اٌخ 5-4

 

 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2ٌزمُُُ ا

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 

 اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ داإلِىبُٔب -6

 ص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.لبػخ ِحبضشاد وعهب

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4125إدركود )   ُظٍ اهتصويق يف املشروعات اهصغرية: توصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 اهعووَ اإلداريةهقصٍ: ا   ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية :اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهرابع     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4125إدر  :وىد اٌّمشس  ُظٍ اهتصويق يف املشروعات اهصغرية  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  1    اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  4 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   16  

 عدد الطلبة الحاضرين   16 222%

 عدد الطلبة الغائبين   2 2%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   16  

 أعلى درجة   98  

 نسبة النجاح   11 9181%

 نسبة الرسوب   1 787%

 +A الفصل الدراسى االول 2 188%

 +D الفصل الدراسى االول 1 2285%

 D الفصل الدراسى االول 2 188%

 -D الفصل الدراسى االول 1 787%

 F ى االولالفصل الدراس 1 787%

 A الفصل الدراسى االول 1 2285%

 -A الفصل الدراسى االول 1 787%

 +B الفصل الدراسى االول 2 188%

 B الفصل الدراسى االول 1 2285%

 +C الفصل الدراسى االول 2 188%

 C الفصل الدراسى االول 7 1689%

 
 
 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريض املقرر اهدراشى -1

 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح ػذد اٌغبػبد ّىضىعاٌ

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 2 1 2 ٔظُ اٌزغىَك ٌٍّششوػبد اٌصغُشحِمذِخ فٍ 

 4 2 4 إعزشارُغُبد اٌزغىَك ورحذَذ لطبػبد اٌغىق اٌّغزهذفخ

 2 1 2 رخطُظ اٌمُّخ وثٕبء اٌؼالِبد واٌزُّض ٌٍّغزهٍه 

 2 1 2 ثٕبء ثشاِظ اٌزغىَك ٌٍّششوع اٌصغُش 

 4 2 4 إداسح اٌّجُؼبد وفٕىْ اٌؼشض ٌٍّششوػبد اٌصغُشح

 4 2 4 اإلػالْ واٌذػبَخ واإلرصبي اٌزغىَمٍ ثبٌّششوػبد اٌصغُشح

 4 2 4 إداسح اٌؼاللبد ِغ اٌّغزهٍه فٍ اٌّششوػبد اٌصغُشح

 2 1 2 إعزخذاَ شجىبد اٌزىاصً اإلعزّبػٍ فٍ اٌزغىَك

 تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 
 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 

 أعطاء دتِة االًتشاْ -2
 بوٌػّبد دمحم لّحد./ أ.  أ.د./ رىفُك ػجذ اٌّحغٓ

 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -3

 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4      إٌمبء اٌّحبضشاد 4-1

 اٌخبصخ ثبٌّٕهظارخبر اٌمشاساد  ٌٍزذسَت ػًٍ وسػ اٌؼًّ  4-4ثبٌّمشس       اٌخبصخ حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ  4-3

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5       اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ 2-5      اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ 5-1

     األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌؼٍُّخ ... اٌخ 5-4

 ي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ ددو
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 

 اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ داإلِىبُٔب -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 

 دتهاز اإلداريإردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وا كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4126إدركود )   ادارة ًتادر ادتٌوة واهتذسئة: توصيف ًقرر

 
 قررُـٌــوذز ملواصفات امل

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 ارياإختي: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهرابع     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4126إدر  :وىد اٌّمشس  ٌوة واهتذسئة: ادارة ًتادر ادت  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  1    اٌّحبضشح 2:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  4 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية

  
بيانال الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%  

 عدد الطلبة المتمدمين   12  

 عدد الطلبة الحاضرين   12 9688%

 عدد الطلبة الغائبين   2 181%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   52  

 أعلى درجة   97  

 نسبة النجاح   12 9688%

 نسبة الرسوب   2 181%

 +A الفصل الدراسى االول 2 181%

 +D راسى االولالفصل الد 5 2682%

 -D الفصل الدراسى االول 1 987%

 Absc الفصل الدراسى االول 2 181%

 -A الفصل الدراسى االول 1 987%

 +B الفصل الدراسى االول 1 2189%

 B الفصل الدراسى االول 1 2189%

 +C الفصل الدراسى االول 1 2189%

 C الفصل الدراسى االول 6 2981%

 
 
 
 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ُات املهِية :ثاهجًا : اهبيا
 تدريض املقرر اهدراشى -1

 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح ػذد اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 4 2 4 ِمذِخ فٍ ػٍُّخ اٌزىصَغ ثبٌّٕشآد: اٌّبهُخ واألهُّخ

 4 2 4 أٔىاع وخصبئص اٌىعطبء ورصُُّ لٕىاد اٌزىصَغ

 2 1 2 إعزشارُغُبد وشجىبد ؤظُ اٌزىصَغ

 2 1 2 زبعش اٌغٍّخ واٌؼاللبد ِغ اٌؼّالءإداسح ِ

 2 1 2 إداسح ِزبعش اٌزغضئخ وفٕىْ اٌؼشض ثبٌّؼبسض واٌّحبي

 2 1 2 إداسح ِٕشآد اٌىوالء واٌغّبعشح

 4 2 4 ٔظُ ولٕىاد اٌزىصَغ اإلٌىزشؤُخ

 2 1 2 ِشبوً ورحذَبد اٌزىصَغ ثبٌّششوػبد اٌصغُشح

 صها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدري

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 

 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 
 

 أعطاء دتِة االًتشاْ -2
 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ د./ ٔغىي اٌطجالوٌ

 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  اهطاهب هوٌقرر اهدراشىتقييٍ  -3
 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4إٌمبء اٌّحبضشاد       4-1

 وسػ اٌؼًّ ٌٍزذسَت ػًٍ  ارخبر اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌّٕهظ 4-4 حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ اٌخبصخ ثبٌّمشس       4-3

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ        2-5اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ       5-1

 األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌؼٍُّخ ... اٌخ     5-4

 ِصب املئوية هلى تقييٍ ددوي اهتقييٍ واه
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 اإلِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (3217إدر كود )   : إدارة ساضِات املشروعات اهصغريةتوصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    عة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِيةادتاً
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظاٌمغُ 

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهجاهح     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3217إدر  :وىد اٌّمشس  ريةإدارة ساضِات املشروعات اهصغ  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية

  
 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   17  

 عدد الطلبة الحاضرين   16 9681%

 عدد الطلبة الغائبين   2 187%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   11  

 أعلى درجة   91  

 نسبة النجاح   15 9186%

 نسبة الرسوب   1 781%

 +D الفصل الدراسى الثانى 1 781%

 D نىالفصل الدراسى الثا 1 2282%

 -D الفصل الدراسى الثانى 5 2885%

 F الفصل الدراسى الثانى 2 187%

 Absc الفصل الدراسى الثانى 2 187%

 A الفصل الدراسى الثانى 2 187%

 -A الفصل الدراسى الثانى 1 2282%

 +B الفصل الدراسى الثانى 2 187%

 B الفصل الدراسى الثانى 1 2188%

 +C ثانىالفصل الدراسى ال 1 2282%

 C الفصل الدراسى الثانى 1 2282%

 
 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريض املقرر اهدراشى -1

 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 2 1 2 ِمذِخ فٍ حبضٕبد األػّبي واٌزىعه اٌشَبدٌ 

 4 2 4 حبضٕبد األػّبي واٌزُّٕخ اإللزصبدَخ

 2 1 2 بضٕبد األػّبيأٔىاع ح

 2 1 2 اٌغهبد اٌذاػّخ إلٔشبء ورّىًَ حبضٕبد األػّبي

 4 2 4 إداسح حبضٕبد األػّبي : اٌّشبوً واٌزحذَبد 

 4 2 4 إداسح حبضٕخ األػّبي: اإلعزشارُغُخ واٌزٕظُُ ؤظُ اٌؼًّ

 4 2 4 ػىاًِ ٔغبػ حبضٕبد األػّبي : رغبسة وحبالد ػبٌُّخ وػشثُخ 

 2 1 2 ّبي اٌزىٕىٌىعُخ وحبضٕبد أػّبي اإلٔزشٔذ وأفبق اٌّغزمجً.حبضٕبد األػ

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 

 وعات احملدةة بتوصيف املقرر مت تدريض املوض
 أعطاء دتِة االًتشاْ -2

 ػّشو صَذاْد./   أحّذ ػجذ اٌفزبػد./ 
 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -3
 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 صَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبياعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزى 2-4إٌمبء اٌّحبضشاد       4-1

 وسػ اٌؼًّ ٌٍزذسَت ػًٍ  ارخبر اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌّٕهظ 4-4حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ اٌخبصخ ثبٌّمشس        4-3

 

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 خزجبس ػٍٍّإ 3-5اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ        2-5اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ       5-1

 األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌؼٍُّخ ... اٌخ     5-4

 

 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15ٍ )أعجىع إِزحبْ اٌؼٍّ 3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 اإلِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 إردع ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري كافية اىل سد ًا  اهوشائى اهتعويٌيةاإلًلاُات / املرافق و -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (3218إدركود )   اإلداريةحتويى وتصٌيٍ اهِظٍ : توصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 ػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشحسَبدح األ :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 2013: اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ ربسَخ   اهجاهح     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 3218إدر  :وىد اٌّمشس  اإلداريةحتويى وتصٌيٍ اهِظٍ   أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 أعجىع()عبػخ /   6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية

  
 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   11  

 عدد الطلبة الحاضرين   11 9587%

 عدد الطلبة الغائبين   2 181%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   56  

 أعلى درجة   91  

 ة النجاحنسب   11 9587%

 نسبة الرسوب   2 181%

 +D الفصل الدراسى الثانى 8 1188%

 D الفصل الدراسى الثانى 2 181%

 Absc الفصل الدراسى الثانى 2 181%

 A الفصل الدراسى الثانى 1 2182%

 -A الفصل الدراسى الثانى 8 1188%

 B الفصل الدراسى الثانى 1 887%

 
 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :

 تدريض املقرر اهدراشى -1
 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح ػذد اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 2 1 2 أعبعُبد رحًٍُ ورصُُّ إٌظُ ِمذِخ فٍ 

 4 2 4 إعزخذاَ رحًٍُ ورصُُّ إٌظُ فٍ اإلداسح وإرخبر اٌمشاساد

 2 1 2 إعزخذاَ أعبٌُت اٌزوبء اإلصطٕبػٍ فٍ دػُ إرخبر اٌمشاساد

 2 1 2 طجُمبد إٌظُ اٌخجُشح فٍ دػُ إرخبر اٌمشاسادر

 4 2 4 رطجُمبد ٔظُ لىاػذ اٌّؼشفخ  فٍ دػُ إرخبر اٌمشاساد



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 4 2 4 رطجُمبد أعٍىة اٌشجىبد اٌؼصجُخ فٍ دػُ إرخبر اٌمشاساد

 4 2 4 إعزخذاَ اٌخىاسصُِبد فٍ رحًٍُ ورصُُّ إٌظُ اإلداسَخ

 2 1 2 ارية الشاملةتحليل وتصميم البنية األساسية اإلد

 اهِصبة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشى

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 

 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 
 

 االًتشاْ أعطاء دتِة -2
 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ ٌفبسوق سشذد./ أ.

 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -3
 

 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 حٍىي واالرصبياعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍ 2-4إٌمبء اٌّحبضشاد       4-1

 وسػ اٌؼًّ ٌٍزذسَت ػًٍ  ارخبر اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌّٕهظ 4-4حً اٌّشبوً اٌؼٍُّخ اٌخبصخ ثبٌّمشس        4-3

 

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ        2-5اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ       5-1

 زّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌؼٍُّخ ... اٌخ    األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍ 5-4

 

 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  فصٍُخ األػّبي اٌ 4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 اإلِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 ي تقرير ُتائر إشتبياُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداري إردع كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4229إدركود )   اهشركات اهعائوية تلِوهوديا إدارة وتٌِية: توصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 رئيصيًا: مشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَبً ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظاٌّ

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهرابع     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4229إدر  :وىد اٌّمشس  تلِوهوديا إدارة وتٌِية اهشركات اهعائوية  أعُ اٌّمشس

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 اهبياُات إالسصائية ثاُيًا :

  
 البيان الدراسى الفصل عدد الطالب النسبة المئوية%

 عدد الطلبة المتمدمين   11  

 عدد الطلبة الحاضرين   11 97%

 عدد الطلبة الغائبين   2 1%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   52  

 أعلى درجة   97  

 نسبة النجاح   11 97%

 الرسوب نسبة   2 1%

 +A الفصل الدراسى الثانى 2 182%

 +D الفصل الدراسى الثانى 1 2182%

 D الفصل الدراسى الثانى 1 982%

 -D الفصل الدراسى الثانى 22 1181%

 Absc الفصل الدراسى الثانى 2 182%

 -A الفصل الدراسى الثانى 2 182%

 B الفصل الدراسى الثانى 1 982%

 +C ى الثانىالفصل الدراس 1 2182%

 C الفصل الدراسى الثانى 5 2581%

 +D الفصل الدراسى الصيفى 2 5282%

 +C الفصل الدراسى الصيفى 2 5282%

 
 
 
 



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 ثاهجًا : اهبياُات املهِية :
 تدريض املقرر اهدراشى -1

 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح ػذد اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 4 2 4 خٌؼبئٍُفهىَ وطجُؼخ  اٌششوبد اِ

 4 2 4 اهُّخ دساعخ اٌششوبد اٌؼبئٍُخ

 4 2 4 اٌزحذَبد واٌّشىالد اٌزٍ رىاعه اٌششوبد اٌؼبئٍُخ

 4 2 4 ؼبئٍُخاٌاالدواس وِشاحً ّٔى اٌششوبد اٌؼبئٍُخ وغُش 

 4 2 4 اٌزخطُظ االعزشارُغٍ فٍ اٌششوبد اٌؼبئٍُخ

 4 2 4 اٌحىىِخ فٍ اٌششوبد اٌؼبئٍُخ

 ية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِصبة املئو

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 

 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 
 

 أعطاء دتِة االًتشاْ -2
 ٔغىي اٌطجالوٌد./   ذاْػّشو ػالء اٌذَٓ صَد./ 

 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -3
 

 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4إٌمبء اٌّحبضشاد       4-1

 وسػ اٌؼًّ ٌٍزذسَت ػًٍ  ارخبر اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌّٕهظ 4-4شبوً اٌؼٍُّخ اٌخبصخ ثبٌّمشس       حً اٌّ 4-3

 

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ        2-5اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ       5-1

 ؼٍُّخ ... اٌخ    األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد اٌ 5-4

 

 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 

 اإلِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 

 ات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداريإردع ي تقرير ُتائر إشتبياُ كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 
 (4233إدركود )   إدارة وكاالت اهدعاية واإلعالْ: توصيف ًقرر

 
 ُـٌــوذز ملواصفات املقرر

 

 اهعووَ اإلداريةاهقصٍ:    ادتاًعة: اهسقازيق                                     اهلوية/: اهتلِوهوديا واهتٌِية
 ًواصفات املقرر

 سَبدح األػّبي واٌّششوػبد اٌصغُشح :  اٌجشاِظ اٌزٍ َمذَ خالٌهب اٌّمشس

 ً  إختياريا: ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِظ اٌّمشس َّضً ػٕصشاً سئُغُبً أو صبٔىَب

 اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ رذسَظ اٌّمشس  اهعووَ اإلدارية: اٌمغُ اٌؼٍٍّ اٌّغئىي ػٓ اٌجشٔبِظ

 2013: ربسَخ اػزّبد رىصُف اٌجشٔبِظ   اهرابع     2019/      2018      :اٌؼبَ اٌذساعٍ / اٌّغزىي

 

 أوال : اهبياُات األشاشية
 4233إدر  :وىد اٌّمشس  إدارة وكاالت اهدعاية واإلعالْ  ٌّمشسأعُ ا

 شاعة-   2:    دسوط ػٍُّخ    شاعة  2    اٌّحبضشح 3:  اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 )عبػخ / أعجىع(  6 اٌّغّىع                    2:       عبػبد اإلسشبد االوبدٍَّ

 ثاُيًا : اهبياُات إالسصائية
طالبعدد ال النسبة المئوية%  البيان الدراسى الفصل 

 عدد الطلبة المتمدمين   12  

 عدد الطلبة الحاضرين   18 9181%

 عدد الطلبة الغائبين   1 687%

 النهاية العظى للدرجة   222  

 ألل درجة   55  

 أعلى درجة   87  

 نسبة النجاح   18 9181%

 نسبة الرسوب   1 687%

 +D الفصل الدراسى الثانى 1 687%

 D الفصل الدراسى الثانى 5 2687%

 Absc الفصل الدراسى الثانى 1 687%

 -A الفصل الدراسى الثانى 2 181%

 +B الفصل الدراسى الثانى 2 181%

 B الفصل الدراسى الثانى 1 2181%

 +C الفصل الدراسى الثانى 8 1687%

 C الفصل الدراسى الثانى 7 1181%

 

 ية :ثاهجًا : اهبياُات املهِ
 تدريض املقرر اهدراشى -1 -4

 عبػبد اسشبد  اٌّحبضشح ػذد اٌغبػبد اٌّىضىع

 دسوط أوبدَُّخ / ػٍُّخ 

 2 1 2 ِمذِخ ػٓ اإلرصبالد اٌزغىَمُخ واٌىوالد اإلػالُٔخ 

 4 2 4 وعبئً اإلػالْ واٌذػبَخ: أٔىاػهب وخصبئصهب

 2 1 2 اإلثذاع وفُٕبد رصُُّ وإخشاط اإلػالٔبد اٌّطجىػخ



 اٌّمشس  ٌزمبسَش: ّٔىرط  (ة  4 )اٌٍّحك         دًٌُ االػزّبد وضّبْ اٌغىدح

                                                                                                فٍ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ فٍ ِصش  

 2 1 2 ثذاع وفُٕبد رخطُظ وإخشاط اٌفُذَىهبد اإلػالُٔخاإل

 2 1 2 اإلثذاع وفُٕبد رخطُظ وإخشاط اإلػالٔبد اٌشلُّخ

 4 2 4 أعٍُت رخطُظ وإداسح إعزشارُغُبد اإلرصبي واٌحّالد اإلػالُٔخ

 4 2 4 إداسح اٌىوالد اإلػالُٔخ

 2 1 2 لُبط فبػٍُخ اإلػالْ وخطظ اإلرصبي اٌزغىَمُخ

 بة املئوية هوٌوضوعات اهتى مت تدريصها ًّ ستتوى املقرر اهدراشىاهِص

 %70ألً ِٓ     %90 – 70ِٓ  √  %90أوضش ِٓ 

 )أضف أوساق خبسعُخ(     األشباب باهتفصيى هعدَ تدريض أى ًوضوع ًّ املوضوعات 

 مت تدريض املوضوعات احملدةة بتوصيف املقرر 
 

 أعطاء دتِة االًتشاْ -2
 د./ أحّذ ػجذ اٌفزبػ وٌد./ ٔغىي اٌطجال

 أُظر ُتيذة اشتذابة إشتقصاء اهطالب هِقييٍ املقرر  تقييٍ اهطاهب هوٌقرر اهدراشى -3
 

 أعبٌُت وطشق اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ -4

 اعزخذاَ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌزىصَغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشس وٌٍزّبسَٓ وٌٍحٍىي واالرصبي 2-4إٌمبء اٌّحبضشاد       4-1

 وسػ اٌؼًّ ٌٍزذسَت ػًٍ  ارخبر اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌّٕهظ 4-4ّشبوً اٌؼٍُّخ اٌخبصخ ثبٌّمشس       حً اٌ 4-3

 

 أعبٌُت رمُُُ اٌطبٌت -5

 إخزجبس ػٍٍّ 3-5اخزجبس ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ        2-5اخزجبس ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ       5-1

 ٌؼٍُّخ ... اٌخ    األػّبي اٌفصٍُخ ِٓ حً ٌٍزّبسَٓ ودساعخ ٌٍحبالد ا 5-4

 

 ددوي اهتقييٍ واهِصب املئوية هلى تقييٍ 
 % 70  اِزحبْ ٔهبَخ اٌفصً اٌذساعٍ )اإلعجىع األخُش( 1اٌزمُُُ 

 % 10  (8اِزحبْ ِٕزصف اٌفصً اٌذساعٍ )إعجىع  2اٌزمُُُ 

 % 10  (15إِزحبْ اٌؼٍٍّ )أعجىع  3اٌزمُُُ 

 % 10  األػّبي اٌفصٍُخ  4اٌزمُُُ 

 %100                                                            االعّبٌٍ

 

 اإلِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ -6

 لبػخ ِحبضشاد وعهبص ػشض وإِىبٔبد رصىَش األوساق وِىلغ رؼٍُُ إٌىزشؤٍ.

 

 ُات تقييٍ اإلمملاُات وادتهاز اإلداريإردع ي تقرير ُتائر إشتبيا كافية اىل سد ًا  اإلًلاُات / املرافق واهوشائى اهتعويٌية -7

 أ.د./  رئيض اهقصٍ     - - - - - -- - - - - - - - -أ.د./  ًِصق املقرر

  _______________    ______________ 

 اهتاريخ :          /          /                       

 

 


