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 (9191/ 9102تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقدمة الحاسب اآللى اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة واثنان للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 501  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 474  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 467عدد الناجحين     % 77.6نسبة النجاح  جة االمتحان نتي -

 34عدد الراسبين      %2.3نسبة الرسوب 

 %7.3جيد جدا  35     %0.2ممتاز  1      النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %66.1مقبول   316      %24.05جيد   115     

 -تدريس المقرر : – 9

 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  وضوعات التي تم تدريسهاالم -

 % 73 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 45<   √     44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 45<   √      44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

األعماااال الفصااالية )تاااذكر(م امتحاااان منتصاااف الفصااا  

 الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  √    المراجع العلمية -

 غير متوافرة     

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  √    الوسائ  المعينة-

 غير متوافرة     

 دةمتوافرة           متوافرة بدرجة محدو  √    المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة     

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 45.76  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماااد نظاااام التقاااوبم علاااى الفهاام مااان خاااالل نظاااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

مراعاة توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقارر فاى  -2

 يمتصميم وسائ  تكنولوجيا التعل

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

تم توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقرر فى تصميم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 وسائ  تكنولوجيا التعليم.

 نظام االمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح. -

  )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -2



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

إضاااااافة بعااااات الموضاااااوعات للمقااااارر  تنقيح المقرر

 لمواكبة التطور التكنولوجي

الفصاااااا  الدراسااااااى األول للعااااااام 

 2017/2020 الجامعى

اساتاذ  مصطفى سالمةد 

المقاارر ومتابعاااة منسااا  

 ورئيس القسم.

 التوقيع م                                                                        مصطفى سالمةاسم منس  المادة م د/ 

 



 
 (9102/ 9108تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 سب االلى مقدمة الحا اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر        متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة واثنان للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 156  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 151  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 134عدد الناجحين     % 71.37نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 13عدد الراسبين      % 4.61نسبة الرسوب 

 %24.44جيد جدا  43      %24.5ممتاز  37     النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %21.45مقبول    33     %16.51جيد   25    

 -تدريس المقرر : – 9

 معظم أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 46 ا تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقررلم % -

 45<   √     44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 45<  √      44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 ريب عمليتد  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

األعماااال الفصااالية )تاااذكر(م امتحاااان منتصاااف الفصاااا  

 الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  √    المراجع العلمية -

 غير متوافرة     

 متوافرة         متوافرة بدرجة محدودة  √    الوسائ  المعينة-

 غير متوافرة      

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة √    المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة      

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 40.75  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتمااااد نظاااام التقاااوبم علاااى الفهااام مااان خاااالل نظاااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

مراعاة توظيف ما تم تعلماه وتطبيقاه فاى المقارر فاى  -2

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم

 حظات للمراجع الخارجىال يوجد مال )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

تم توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقارر فاى تصاميم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 وسائ  تكنولوجيا التعليم

 نظام االمتحان لم يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -2



 
 

 -لتطوير للمقرر للعام القادم :خطة ا -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تعاااادي  نظااااام االمتحااااان ماااان  تعدي  نظام االمتحان 

 مقالي لنظام البوكليت

الفصاااااا  الدراساااااااي األول للعاااااااام 

 2017/2014الجامعى 

د/ مصااطفي سااالمة أسااتاذ 

المادة تحت اشراف منسا  

 قسمورئيس ال
 

 اسم منس  المادة م د/ مصطفي سالمة عبد الباسط
 وقيع م                                            التاريخ م    /    /تال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (9108/ 9107تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 ب اآللىمقدمة الحاس اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة واثنان للتطبيقى  دد القائمين بالتدريسع 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 250  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 174عدد الناجحين     % 71.2نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 72الراسبين   عدد    %24.4نسبة الرسوب 

 %10.4جيد جدا  27     %11.6ممتاز  27      النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %34.4مقبول   47         %14جيد   35     

 -تدريس المقرر : – 9

 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 73 تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر لما تم % -

 45<   √     44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 45<   √      44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 عملي تدريب  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

األعماااال الفصااالية )تاااذكر(م امتحاااان منتصاااف الفصااا  

 الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 توافرة بدرجة محدودةمتوافرة           م  √    المراجع العلمية -

 غير متوافرة     

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  √    الوسائ  المعينة-

 غير متوافرة     

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  √    المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة     

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 45.76  -طالب للمقرر:نتيجة تقويم ال -5

اعتماااد نظاااام التقاااوبم علاااى الفهاام مااان خاااالل نظاااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

مراعاة توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقارر فاى  -2

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم

 رجىال يوجد مالحظات للمراجع الخا )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

تم توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقرر فى تصميم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 وسائ  تكنولوجيا التعليم.

 نظام االمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح. -

  )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -2



 
 

 -للعام القادم : خطة التطوير للمقرر -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

إضاااااافة بعااااات الموضاااااوعات للمقااااارر  تنقيح المقرر

 لمواكبة التطور التكنولوجي

الفصاااااا  الدراسااااااى األول للعااااااام 

 2014/2017الجامعى 

د بساامة العقباااوى اسااتاذ 

المقاارر ومتابعاااة منسااا  

 ورئيس القسم.

   المادة م د/ بسمة عبد المحسن العقباوى                            التوقيع م                                            اسم منس
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 (9191/ 9102تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1مقدمة برمجة )  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 األولي   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 السادة أعضاء هيئه التدريس بالقسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر           √  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

للتطبيررر   2للمحاضررررة )عضرررو هيئرررة تررردريس(+  1 عدد القائمين بالتدريس 7

 العملي ) عضو هيئة معاونة( 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 504 لتحقين بالمقررعدد الطالب الم -

 480 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

               467عررررررررررردد النررررررررررراجحين       % 7777نسررررررررررربة النجرررررررررررا   نتيجة االمتحان  -

      11عدد الراسبين         % 2727نسبة الرسوب 

النسررررربة المئويرررررة % للنررررراجحين  بقرررررا للتقرررررديرات  -

 الحاصلين عليها

 %1373جيد جدا    64   %3733ممتاز    16  

 % 48754مقبول    233    %3275جيد    156  

 

 -تدريس المقرر : – 9

 المفهوم األساسي للبرنامج . -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 األهمية ( . -عملية البرمجة ) التعريف  -2

 أساسيات  لغة البيسك التعليمي . -3

 .البرمجة بلغة البيسك التعليمي  -4

 تطبيقات  لغة البيسك التعليمي. -5

 أساسيات  لغة البسكال التعليمية . -6

 مفاهيم أساسية في هندسة البرمجيات وآلياتها. -7

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85< √           84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√  <      84-60           60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 شفوي√    نظري              √         قة تقويم الطالب ري -

 عملي√    أعمال فصلية        √      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة         √      المراجع العلمية -

 غير متوافرة     

 متوافرة بدرجة محدودة                 متوافرة    √     الوسائل المعينة-

 غير متوافرة      

 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة         √     المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة     

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83724  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

التركيز على تدريس البرامج التى تفيد اخصائى تكنولوجيا  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التعليم.



 

 تدريب الطالب على انتقال أثر التعلم. -

 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق
التركيز على تدريس البرامج التى تفيد اخصائى تكنولوجيا  -

 يم.التعل

 تدريب الطالب على انتقال أثر التعلم. -

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

تفعيل خطوات الحل  -

مع خريطة التدف  

 وتكويد البرنامج.

 

تركيز على تفعيل ال -

خطوات الحل مع 

خريطة التدف  

 وتكويد البرنامج.

 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي األول

   أحمد العطارد/اسم منس  المادة : 

 التوقيع :                                            



 
 (9102/ 9108تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1ة برمجة )مقدم  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 األولي   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 السادة أعضاء هيئه التدريس بالقسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

للتطبيررر   4للمحاضررررة )عضرررو هيئرررة تررردريس(+  1 عدد القائمين بالتدريس 7

 العملي ) عضو هيئة معاونة( 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 387 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 364 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 358عدد الناجحين     % 78735نسبة النجا   ان نتيجة االمتح -

 6عدد الراسبين       % 1765نسبة الرسوب 

النسررررربة المئويرررررة % للنررررراجحين  بقرررررا للتقرررررديرات  -

 الحاصلين عليها

 %28جيد جدا   102   %7767ممتاز    28  

 %34787مقبول  127     %27775جيد   101

 -تدريس المقرر : – 9

 المفهوم األساسي للبرنامج . -1  لتي تم تدريسهاالموضوعات ا -

 األهمية ( . -عملية البرمجة ) التعريف  -2

 أساسيات  لغة البيسك التعليمي . -3

 البرمجة بلغة البيسك التعليمي . -4

 تطبيقات  لغة البيسك التعليمي. -5

 أساسيات  لغة البسكال التعليمية . -6

 يات وآلياتها.مفاهيم أساسية في هندسة البرمج -7

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85√  <      84-60           60>        مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√  <         84-60           60>        مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        التعلمأساليب التعليم و -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 شفوي√    نظري              √          ريقة تقويم الطالب -

 عملي√    أعمال فصلية        √      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة              متوافرة بدرجة محدودة    √    المراجع العلمية -

 غير متوافرة     

 متوافرة             متوافرة بدرجة محدودة    √      الوسائل المعينة-

 غير متوافرة     

 متوافرة بدرجة محدودة           متوافرة          √     المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة     

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %87731  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

التركيز على تدريس البرامج التى تفيد اخصائى تكنولوجيا  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التعليم.

 البرنامج.تفعيل خطوات الحل مع خريطة التدف  وتكويد  -

 تدريب الطالب على انتقال أثر التعلم. -



 
 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق
التركيز على تدريس البرامج التى تفيد اخصائى تكنولوجيا  -

 التعليم.

 تفعيل خطوات الحل مع خريطة التدف  وتكويد البرنامج. -

 تدريب الطالب على انتقال أثر التعلم. -

)ما هي و األسباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

إنتاج مشروعات  -

جماعية وليست 

 فردية

 

التركيز على إنتاج  -

ات مشروع

جماعية وليست 

 فردية

 أستاذ المادة الفصل الدراسي األول

 

 اسم منس  المادة :  أ.م.د عبد القادر عبد المنعم صالح  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



 
 

 (9108/ 9107تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (1قدمة برمجة )م  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 األولي   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 السادة أعضاء هيئه التدريس بالقسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر           √  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

للتطبيررر   2للمحاضررررة )عضرررو هيئرررة تررردريس(+  1 عدد القائمين بالتدريس 7

 العملي ) عضو هيئة معاونة( 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 247 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

              204عرررررررررردد النرررررررررراجحين       % 81773نسرررررررررربة النجررررررررررا   المتحان نتيجة ا -

      45  ينعدد الراسب       % 18707نسبة الرسوب 

النسررررربة المئويرررررة % للنررررراجحين  بقرررررا للتقرررررديرات  -

 الحاصلين عليها

 %14786جيد جدا    37   %8784ممتاز    22  

 % 37735مقبول    73    %20788جيد    52  

 -تدريس المقرر : – 9

 المفهوم األساسي للبرنامج . -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 األهمية ( . -عملية البرمجة ) التعريف  -2

 أساسيات  لغة البيسك التعليمي . -3

 البرمجة بلغة البيسك التعليمي . -4

 تطبيقات  لغة البيسك التعليمي. -5

 . أساسيات  لغة البسكال التعليمية -6

 مفاهيم أساسية في هندسة البرمجيات وآلياتها. -7

 % 100 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 85√  <          84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85√  <      84-60           60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 شفوي√    نظري              √          ريقة تقويم الطالب -

 عملي√    ل فصلية        أعما√      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة         √      المراجع العلمية -

 غير متوافرة     

 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة         √     الوسائل المعينة-

 غير متوافرة      

 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة         √     ات والخاماتالمستلزم -

 غير متوافرة     

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83724  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

التركيز على تدريس البرامج التى تفيد اخصائى تكنولوجيا  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التعليم.

 ب الطالب على انتقال أثر التعلم.تدري -



 
 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق
التركيز على تدريس البرامج التى تفيد اخصائى تكنولوجيا  -

 التعليم.

 تدريب الطالب على انتقال أثر التعلم. -

)ما هي و األسباب حات ما لم يتم تن يمق من مقتر -2

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

تفعيل خطوات الحل  -

مع خريطة التدف  

 وتكويد البرنامج.

 

التركيز على تفعيل  -

خطوات الحل مع 

خريطة التدف  

 وتكويد البرنامج.

 

 أستاذ المادة لدراسي األولالفصل ا

 اسم منس  المادة :  أ.م.د عبد القادر صالح  

 التوقيع :                                            



 
 

 

 (8102/ 8102تقرير هقرر دراسي )

 -هعلوهات أساسية : –أ 

   أساسيات الرسوم التعليوية اسى انًمشس 1

 ركُىنىخُب انزؼهُى  انزخصص 2

 االونً   انفشلخ / انًسزىٌ 3

 ( ػًهٍ 4( َظشٌ + )  2)  ػذد انىزذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 ندُخ ثالثُخ   اليزسبَبدانُظبو انًزجغ الخزُبس ندُخ ا 5

 غُش يزىفش                  يزىفش         √           َظبو انًشاخؼخ انخبسخُخ ناليزسبٌ           6

 اسزبر وازذ نهًبدح وأسثؼخ  يٍ اػضبء انهُئخ انًؼبوَخ نهزطجُمً  ػذد انمبئًٍُ ثبنزذسَس 7

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 373  انطالة انًهزسمٍُ ثبنًمشسػذد  -

 353  ػذد انطالة انزٍَ أدوا االيزسبٌ  -

 332%    ػذد انُبخسٍُ 32.74َسجخ انُدبذ  َزُدخ االيزسبٌ  -

 26ػذد انشاسجٍُ  %    7.26َسجخ انشسىة 

انُسبببببجخ انًئىَبببببخ % نهُببببببخسٍُ  جمبببببب نهزمبببببذَشاد  -

 انسبصهٍُ ػهُهب

 %13.55خذا  خُذ  77%      3.63يًزبص  13    

 %42.74يمجىل   153%     26.32خُذ   36    

 -تذريس الوقرر : – 8

انزؼشف ػهً ركُىنىخُب انزؼهُى وانىسبئم انزؼهًُُخ  وانشسىو انزؼهًُُخ وانفشق  -1 انًىضىػبد انزٍ رى رذسَسهب -

 ثُُهًب  .

 انزؼشف ػهً أهًُخ انشسىو انزؼهًُُخ ودوسهب فً انؼًهُخ انزؼهًُُخ. -2

 انزؼشف ػهً أَىاع انشسىو انزؼهًُُخ انًخزهفخ . -3

 انزؼشف ػهً انًهبساد انخبصخ ثزصًُى وإَزبج انشسىو انزؼهًُُخ.  -4

 انزؼشف ػهً يهبساد انزكجُش ثبسزخذاو انًشثؼبد. -5

 انزؼشف ػهً يهبساد انزهىٍَ ثبسزخذاو أنىاٌ اندىاش.  -6

 انزؼشف ػهً أسس رصًُى انًشئُبد انثبثزخ. -7

 انزؼشف ػهً أسس ويؼبَُش انشسى انزؼهًٍُ انصسُر. -3

 أسس رمُى انشسى انزؼهًٍُ فً ضىء انًؼبَُش. -3

 % 95.3 % نًب رى رذسَسه يٍ انًسزىٌ األسبسٍ نهًمشس -

     35√  <      34-67          67>         يذٌ انزضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًسزىٌ انًمشس  -

     35√   <       34-67         67>         ًىضىػبد انًمشسيذٌ رغطُخ االيزسبٌ ن -

 رذسَت ػًهٍ  يسبضشاد َظشَخ         أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

               دساسخ زبنخ أَشطخ فصهُخ 

 شفىٌ  َظشٌ                          شَمخ رمىَى انطالة -

                أػًبل فصهُخ   ٍػًه 

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 يزىافشح           يزىافشح ثذسخخ يسذودح  √    انًشاخغ انؼهًُخ -

 غُش يزىافشح      

 يزىافشح           يزىافشح ثذسخخ يسذودح  √    انىسبئم انًؼُُخ-

 غُش يزىافشح      

 خ يسذودحيزىافشح           يزىافشح ثذسخ  √    انًسزهضيبد وانخبيبد -

 غُش يزىافشح      

 ال َىخذ   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

 % 31.74   -نتيجة تقوين الطالب للوقرر: -5

 إسزخذاو انزطجُمبد انًسًىنخ الَزبج انشسىو انزؼهًُُخ  -هقترحات تحسين الوقرر : -6

 خًال َىخذ يالزظبد نهًشاخغ انخبس )إٌ وخذد (هالحظات الوراجعين الخارجيين  -7



 
هااا تاان تن ياامق هاان هقترحااات التطااوير  ااي العااام  -2

 السابق
 .إػزًبد َظبو انزمىثى ػهً انفهى يٍ خالل َظبو انجىكهُذ 

  اسزخذاو ثشيدُبد انىسبئط انًزؼذدح  فً ششذ يسزىي انشسبىو انزؼهًُبخ ثشبكم

 يجسط . 

)يب هٍ و األسبجبة ها لن يتن تن يمق هن هقترحات  -2

) 

 ال َىخذ

 -وير للوقرر للعام القادم :خطة التط -01

 انًسئىل ػٍ انزُفُز رىلُذ انزطىَش  رىصُف انزطىَش يدبالد انزطىَش 

رصًُى ثشَبيح كًجُبىرشي 

ثبزببذي انهغبببد انجشيدُببخ 

 الَشبء انشسىو  

إخشاء دساسبد اندذوي 

انالصيخ يٍ أخم رصًُى 

ثشَبببببببببيح كًجُببببببببىرشي 

ثبزذي انهغبد انجشيدُبخ 

 الَشبء انشسىو  

 أسزبر انًمشس + ػضى انهُئخ انًؼبوَخ  ذساسً االول  انفصم ان

       اسى يُسك انًبدح :  ػًبد ثذَغ خُشي 

 انزىلُغ :                                            انزبسَخ :    /    /

 

 

 



 
 

 (8102/ 8107تقرير هقرر دراسي )

 

 -هعلوهات أساسية : –أ  

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  ػذد انطالة انًهزسمٍُ ثبنًمشس -

 256 ػذد انطالة انزٍَ أدوا االيزسبٌ  -

 212ذد انُبخسٍُ %    ػ 32.31َسجخ انُدبذ  َزُدخ االيزسبٌ  -

 44ػذد انشاسجٍُ  %     17.13َسجخ انشسىة 

انُسبببببجخ انًئىَبببببخ % نهُببببببخسٍُ  جمبببببب نهزمبببببذَشاد  -

 انسبصهٍُ ػهُهب

 %25.73خُذ خذا   66%      17.55يًزبص  27    

 %23.23يمجىل    75%       17.13خُذ   44    

 -تذريس الوقرر : – 8

نزؼببشف ػهببً ركُىنىخُببب انزؼهببُى وانىسبببئم انزؼهًُُببخ  وانشسببىو انزؼهًُُببخ وانفببشق ا -1 انًىضىػبد انزٍ رى رذسَسهب -

 ثُُهًب  .

 انزؼشف ػهً أهًُخ انشسىو انزؼهًُُخ ودوسهب فً انؼًهُخ انزؼهًُُخ  . -2

 انزؼشف ػهً أَىاع انشسىو انزؼهًُُخ انًخزهفخ . -3

 ًُخ. انزؼشف ػهً انًهبساد انخبصخ ثزصًُى وإَزبج انشسىو انزؼهُ -4

 انزؼشف ػهً يهبساد انزكجُش ثبسزخذاو انًشثؼبد. -5

 انزؼشف ػهً يهبساد انزهىٍَ ثبسزخذاو أنىاٌ اندىاش.  -6

 انزؼشف ػهً أسس رصًُى انًشئُبد انثبثزخ -7

 انزؼشف ػهً أسس ويؼبَُش انشسى انزؼهًٍُ انصسُر. -3

 أسس رمُى انشسى انزؼهًٍُ فً ضىء انًؼبَُش -3

 % 36 سه يٍ انًسزىٌ األسبسٍ نهًمشس% نًب رى رذسَ -

 35< √            34-67          67>         يذٌ انزضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًسزىٌ انًمشس  -

 35<  √             34-67         67>         يذٌ رغطُخ االيزسبٌ نًىضىػبد انًمشس -

 رذسَت ػًهٍ  يسبضشاد َظشَخ       أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

             دساسخ زبنخ أَشطخ فصهُخ 

 شفىٌ  َظشٌ                   شَمخ رمىَى انطالة -

           أػًبل فصهُخ   ٍػًه 

 -اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3

 يزىافشح           يزىافشح ثذسخخ يسذودح  √    انًشاخغ انؼهًُخ -

 غُش يزىافشح      

 يزىافشح           يزىافشح ثذسخخ يسذودح  √    بئم انًؼُُخانىس-

 غُش يزىافشح      

 يزىافشح           يزىافشح ثذسخخ يسذودح  √    انًسزهضيبد وانخبيبد -

   أساسيات الرسوم التعليوية اسى انًمشس 1

 ركُىنىخُب انزؼهُى   انزخصص 2

 االونً    انفشلخ / انًسزىٌ 3

ػببببببذد انىزببببببذاد / انسبببببببػبد  4

 انًؼزًذح

 ( ػًهٍ 4( َظشٌ + )  2) 

انُظبببببو انًزجببببغ الخزُبببببس ندُببببخ  5

 االيزسبَبد

 ندُخ ثالثُخ 

َظبببببببو انًشاخؼببببببخ انخبسخُببببببخ  6

 ناليزسبٌ

 غُش يزىفش         √ يزىفش           

 اسزبر وازذ نهًبدح وثالثخ يٍ اػضبء انهُئخ انًؼبوَخ نهزطجُمً  ًٍُ ثبنزذسَسػذد انمبئ 7



 
 غُش يزىافشح      

 ال َىخذ   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

 %34.33   -نتيجة تقوين الطالب للوقرر: -5

اسببزخذاو ثشيدُبببد انىسبببئط انًزؼببذدح  فببً شببشذ يسزببىي انشسببىو انزؼهًُببخ   -لوقرر :هقترحات تحسين ا -6

 ثشكم يجسط  

 إػزًبد َظبو انزمىثى ػهً انفهى يٍ خالل َظبو انجىكهُذ 

 ال َىخذ يالزظبد نهًشاخغ انخبسخً )إٌ وخذد (هالحظات الوراجعين الخارجيين  -7

هااا تاان تن ياامق هاان هقترحااات التطااوير  ااي العااام  -2

 السابق

 اَزبج ػذد يٍ انشسىو انزؼهًُُخ ثطشَمخ ثشاَم 

)يب هٍ و األسبجبة ها لن يتن تن يمق هن هقترحات  -2

) 

 إػزًبد َظبو انزمىثى ػهً انفهى يٍ خالل َظبو انجىكهُذ

 

 -خطة التطوير للوقرر للعام القادم : -01

 فُزانًسئىل ػٍ انزُ رىلُذ انزطىَش  رىصُف انزطىَش يدبالد انزطىَش 

إسبببببزسذاس  بببببشق فُُبببببخ 

وركُىنىخُببببببببخ نزصببببببببًُى 

 انشسىو انزؼهًُُخ 

رصببًُى وإَزبببج انشسببىو 

انزؼهًُُبببخ إػزًببببدا ػهبببً 

 انطشق انزكُىنىخُخ 

 أسزبر انًبدح + ػضى انهُئخ انًؼبوَخ  انفصم انذساسً االول  

       اسى يُسك انًبدح :  ػًبد ثذَغ خُشي 

 انزبسَخ :    /    /                انزىلُغ :                            

 

 

 

 

 

 



 
 

 (8107/ 8106تقرير هقرر دراسي )

 

 -هعلوهات أساسية : –أ 

   أساسيات الرسوم التعليوية اسى انًمشس 1

 ركُىنىخُب انزؼهُى   انزخصص 2

 االونً    انفشلخ / انًسزىٌ 3

 ( ػًهٍ 4+ )  ( َظشٌ 2)  ػذد انىزذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 ندُخ ثالثُخ  انُظبو انًزجغ الخزُبس ندُخ االيزسبَبد 5

 غُش يزىفش    √   يزىفش         َظبو انًشاخؼخ انخبسخُخ ناليزسبٌ 6

 اسزبر وازذ نهًبدح وثالثخ يٍ اػضبء انهُئخ انًؼبوَخ نهزطجُمً  ػذد انمبئًٍُ ثبنزذسَس 7

 -هعلوهات هتخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 0

 156 ػذد انطالة انًهزسمٍُ ثبنًمشس -

 151 ػذد انطالة انزٍَ أدوا االيزسبٌ  -

 141%    ػذد انُبخسٍُ  33.33َسجخ انُدبذ  َزُدخ االيزسبٌ  -

 17ػذد انشاسجٍُ  %     6.62َسجخ انشسىة 

انُسبببببجخ انًئىَبببببخ % نهُببببببخسٍُ  جمبببببب نهزمبببببذَشاد  -

 انسبصهٍُ ػهُهب

 %23.34خُذ خذا   36    %  7.23يًزبص  11    

 %33.74يمجىل    67%     22.52خُذ   34    

 -تذريس الوقرر : – 8

انزؼشف ػهً ركُىنىخُب انزؼهُى وانىسبئم انزؼهًُُخ  وانشسىو انزؼهًُُخ وانفشق  -1 انًىضىػبد انزٍ رى رذسَسهب -

 ثُُهًب  .

 انزؼهًُُخ  .انزؼشف ػهً أهًُخ انشسىو انزؼهًُُخ ودوسهب فً انؼًهُخ  -2

 انزؼشف ػهً أَىاع انشسىو انزؼهًُُخ انًخزهفخ . -3

 انزؼشف ػهً انًهبساد انخبصخ ثزصًُى وإَزبج انشسىو انزؼهًُُخ.  -4

 انزؼشف ػهً يهبساد انزكجُش ثبسزخذاو انًشثؼبد. -5

 انزؼشف ػهً يهبساد انزهىٍَ ثبسزخذاو أنىاٌ اندىاش.  -6

 د انثبثزخانزؼشف ػهً أسس رصًُى انًشئُب -7

 انزؼشف ػهً أسس ويؼبَُش انشسى انزؼهًٍُ انصسُر. -3

 أسس رمُى انشسى انزؼهًٍُ فً ضىء انًؼبَُش -3

 % 34 % نًب رى رذسَسه يٍ انًسزىٌ األسبسٍ نهًمشس -

 35<         34-67          67>         يذٌ انزضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًسزىٌ انًمشس  -

 35<          34-67         67>         سبٌ نًىضىػبد انًمشسيذٌ رغطُخ االيز -

 رذسَت ػًهٍ  يسبضشاد َظشَخ       أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى -

             دساسخ زبنخ أَشطخ فصهُخ 

 شفىٌ  َظشٌ                   شَمخ رمىَى انطالة -

          أػًبل فصهُخ   ٍػًه 

 -وتاحة للتذريس :اإلهكانات ال -3

 يزىافشح       يزىافشح ثذسخخ يسذودح    غُش يزىافشح  انًشاخغ انؼهًُخ -

 يزىافشح      يزىافشح ثذسخخ يسذودح    غُش يزىافشح  انىسبئم انًؼُُخ-

 يزىافشح    يزىافشح ثذسخخ يسذودح    غُش يزىافشح  انًسزهضيبد وانخبيبد -

 ال َىخذ   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

 %77.42    -نتيجة تقوين الطالب للوقرر: -5



 
 إػزًبد َظبو انزمىثى ػهً انفهى يٍ خالل َظبو انجىكهُذ -1 -هقترحات تحسين الوقرر : -6

 إَزبج انشسىو انزؼهًًُُ نزوي االززُبخبد انخبصخ ثطشَمخ ثشاَم   -2

 نهًشاخغ انخبسخًال َىخذ يالزظبد  )إٌ وخذد (هالحظات الوراجعين الخارجيين  -7

هااا تاان تن ياامق هاان هقترحااات التطااوير  ااي العااام  -2

 السابق

 انزذسَت ػهً إسزخذاو ورىظُف انجشايح انكًجُىرشَخ الَزبج انشسىو 

)يب هٍ و األسبجبة ها لن يتن تن يمق هن هقترحات  -2

) 

 إػزًبد َظبو انزمىثى ػهً انفهى يٍ خالل َظبو انجىكهُذ -1

 سبسىة فً رطىَش انشسىيبد انزؼهًُخ  إسزخذاو ثشيدُبد ان-2

 

 -خطة التطوير للوقرر للعام القادم : -01

 انًسئىل ػٍ انزُفُز رىلُذ انزطىَش  رىصُف انزطىَش يدبالد انزطىَش 

إسببببببببببببزسذاس ثببببببببببببشايح 

كًجُىرشَبببببببببخ نهزصبببببببببًُى 

 انزؼهًًُ نهشسىو 

انزببببذسَت ػهببببً انببببزؼهى 

اإلنكزشوَبببٍ نهشسبببىيبد 

 انزؼهًُُخ

 أسزبر انًبدح + ػضى انهُئخ انًؼبوَخ  ولانفصم انذساسً اال

       اسى يُسك انًبدح : د ػًبد ثذَغ خُشي 

 انزىلُغ :                                            انزبسَخ :    /    /
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 (0202/ 0291تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 التطبيقي بالحاسب اآللي االحصاء  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 جنة ثالثية ل  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 505  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 505 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

                 % 44.26 بنسبة    ناجح   476عدد  نتيجة االمتحان  -

 %5.74بنسبة       راسب 24عدد 

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات الحا بببلين  -

 عليها

 % 44.26بنسبة الناجحون             

 -تدريس المقرر : – 0

 حصائية والفرو  والمعادالت المختلفةالمفاهيم اال  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >05         04-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >05         04-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             اليب التعليم والتعلمأس -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

   اسببتحدا    تببم كرونببا جائحببة ظببل فببيالتعلببيم اكلكترونببي

وسببائل التوا ببل االجتمبباعي منببل ) إنشبباء جببروب علببى الفببيس 

افة إلببي عقببد محاضببرات إلكترونيببة والببواتس اب( باكضبب -بببو 

 .WebExمن خالل 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

  في ظل جائحة كرونبا تبم عقبد مشبروعات مشروعات بحنية

بحنية للطالب مرتبطبة ببالمقرر الدراسبي  والموضبوعات التبي 

لببى منصببة الموديببل وتقيمهببا يببتم تناولهببا فببي البحبب  ورفعهببا ع

 .وابالغ الطالب بنتيجة بحنه

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     متوافرة   المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %07.02    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االهتمام بالفرو  اكحصائية والمعادالت المناسبة لحلها -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



 
إختيبار  -تم استخدام نظام اكمتحان الموضوعى ) ح وخطب -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 من متعدد(

 تم تدريب الطالب على إنتقال اثر التعلم  -2

 ال يوجد )ما هي و األسباب (مقترحات  ما لم يتم تنفيذه من -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

االهتمببببام بببببالفرو  اكحصببببائية 

 وتفسير النتائج ومعادالتها

االهتمبببببببام ببببببببالفرو  

اكحصبببببببائية وتفسبببببببير 

 النتائج ومعادالتها

 استاذ المقرر النانيدراسى الفصل ال

 باويبسمة العقد اسم منسق المادة: 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



 
 (0291/ 0298تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 االحصاء التطبيقي بالحاسب اآللي  اسم المقرر 1

 تعليم تكنولوجيا ال  التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 لمادة وثالثة للتطبيقى استاذ واحد ل عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 343  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 364 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

                 % 40.6ناجح  بنسبة   330عدد  نتيجة االمتحان  -

 %4.3راسب بنسبة  34عدد 

بقبببا للتقبببديرات الحا بببلين النسببببة المةويبببة % للنببباجحين د -

 عليها

 %1.3ممتاز بنسبة    5

 %7.4جيد جدا بنسبة   27

 %20.0جيد بنسبة  76

 %60.4مقبول بنسبة    222

 -تدريس المقرر : – 0

 المفاهيم االحصائية والفرو  والمعادالت المختلفة  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 00 ررلما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمق % -

 >05         04-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >05         04-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 وافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      مت  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %07.02    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االهتمام بالفرو  اكحصائية والمعادالت المناسبة لحلها -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إختيبار  -تم استخدام نظام اكمتحان الموضوعى ) ح وخطب -1 السابق ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام -8

 من متعدد(

 تم تدريب الطالب على إنتقال اثر التعلم  -2

 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 المسةول عن التنفيذ   توقيت التطوير تو يف التطوير مجاالت التطوير 



 
االهتمببببام بببببالفرو  اكحصببببائية 

 وتفسير النتائج ومعادالتها

االهتمبببببببام ببببببببالفرو  

اكحصبببببببائية وتفسبببببببير 

 النتائج ومعادالتها

 استاذ المقرر الفصل الدراسى الناني

 اسم منسق المادة: د هبه عنمان فؤاد

 خ :    /    /التوقيع :                                            التاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (0298/ 0297تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 االحصاء التطبيقي بالحاسب اآللي  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2ي + ) ( نظر 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 222  لمقررعدد الطالب الملتحقين با -

 222  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 00.6بنسبة  174جاح عدد ن نتيجة االمتحان  -

      % 14.3بنسبة  43رسوب عدد 

النسبببة المةويببة % للنبباجحين دبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

     %4.4 ممتاز 21

 %14.0جيد جدا  44

                            %23.4جيد  52 

 %27.43مقبول  62

 -تدريس المقرر : – 0

 خرائط التدفق -نظم األعداد والعمليات الحسابية المرتبطة بها  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >05         04-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >05         04-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         تقويم الطالبدريقة  -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 رةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متواف  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %03.42    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 االهتمام بالمعادالت االحصائية -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى ( )إن وجدتمالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 تم تدريب الطالب على إنتقال اثر التعلم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اكمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1

 -لقادم :خطة التطوير للمقرر للعام ا -92

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

تعببديل دريقببة التقببويم واالنتقببال 

 إلى االختبارات الموضوعية. 

تعببببديل دريقببببة التقببببويم 

واالنتقببببببببببببببال إلببببببببببببببى 

االختببببببببببببببببببببببببببببببببارات 

 الموضوعية.

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي األول

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /             عطارد. أحمد سعيد ال اسم منسق المادة : 



 
 (96نموذج رقم ) 

 (0297/ 0296تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 االحصاء التطبيقي بالحاسب اآللي اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر          متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وعضو هيةة معاونة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 146 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 134 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  % 00.54  بنسبة ناجح   100 نتيجة االمتحان  -

 %14.4بنسبة   اسبر 26

 غياب 12 

النسبببة المةويببة % للنبباجحين دبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

 %9449بنسبة  ممتاز 14

 %9749بنسبة  ج ج 23

 %9344بنسبة  ج10

 %4340بنسبة  ل 50

 -تدريس المقرر : – 0

 المناهج واالحصاء  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 00 األساسي للمقررلما تم تدريسه من المحتوي  % -

 >05         04-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >05         04-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

 سة حالة            درا أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافر  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %70.00    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1 -ترحات تحسين المقرر :مق -6

 ماتم تعلمه في التعلم المستقبليمراعاة توظيف  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 تدريب الطالب على إنتقال اثر التعلم تم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اكمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

م االحصببببائية االهتمببببام بالمفبببباهي

 والمعادالت

االهتمبببببببببام بالمفببببببببباهيم 

 االحصائية والمعادالت

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي األول 

 د. بسمة عبد المحسن العقباوي اسم منسق المادة : 

 



 
 

 (8102/ 8102تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 انًرادف وانًعاسض انرعهًُُح اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 4( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثُح   يرذاَاخانُظاو انًرثع الخرُاس نجُح اال 5

 غُش يرىفش         يرىفش       √      َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ نهًادج وأستعح نهرطثُقً  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 383  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 357  ا االيرذاٌ عذد انطالب انزٍَ أدو -

 356%    عذد انُاجذٍُ  99.72َسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 1عذد انشاسثٍُ    %    3.28َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %45.39جُذ جذا   161%   11.76يًراص  42  

 %17.39يقثىل    61%     25.77جُذ  92  

 -تذريس المقرر : – 8

اإلنًببباو تانًعببباسف وانًفبببايُى انُظشَبببح انًشذثطبببح تانًربببادف   انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها  -

وانعبببباسض انرعهًُُببببح وأسببببس ذصببببًًُهاذ انعُُبببباخ وانًُببببار  

 انرعهًُُحذ وانشدالخ انرعهًُحذ وانًرادف اإلنكرشوَُح.

 % 93 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 85<   √      84-63          63>         ذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىي انًقشس ي -

 85<   √      84-63         63>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح دانح ُحأَشطح فصه 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ َظشٌ                    شَقح ذقىَى انطالب -

           أعًال فصهُح ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  ُحانىسائم انًعُ-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %87.15    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

عهبً انفهبى يبٍ خبالل َظباو االخرثباساخ اعرًاد َظاو انرقىَى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQانًىضىعُح تُظاو 

 انرذسَة عهً إَرا  انًرادف اإلنكرشوَُح.  -2

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

إخرُاس  -ىضىعً )صخ وخطأذى اسرخذاو َظاو اإليرذاٌ انً -1

 يٍ يرعذد(

رادف اإلنكرشوَُح -2 را  اًن  ذى ذذسَة انطالب عهً َإ

)يا يٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال َىجذ



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 
انًرببببببببببببببادف إَرببببببببببببببا  
 اإلنكرشوَُح 

انرببببذسَة عهببببً إَرببببا  انًرببببادف 
 اإلنكرشوَُح

 اسرار انًقشس انفصم انذساسً األول

 اسى يُسق انًادج :  د أدًذ سعُذ انعطاس

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

                                

 



 
 

 (8102/ 8107رير مقرر دراسي )تق

 -معلومات أساسية : –أ 

 انًرادف وانًعاسض انرعهًُُح اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 4( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش          يرىفش   √     انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ َظاو 6

 اسرار وادذ نهًادج وثالثح نهرطثُقً  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 254  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 214%    عذد انُاجذٍُ  84.25َسثح انُجاح   َرُجح االيرذاٌ -

 43عذد انشاسثٍُ  %    15.75َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %25.98جُذ جذا  66%      13.24يًراص  26 

 %27.56يقثىل    73%     23.47جُذ   52  

 -تذريس المقرر : – 8

اإلنًاو تانًعاسف وانًفايُى انُظشَح انًشذثطح تانًرادف  ٍ ذى ذذسَسهاانًىضىعاخ انر -

وانعاسض انرعهًُُح وأسس ذصًًُهاذ انعُُاخ وانًُار  

 انرعهًُُحذ وانشدالخ انرعهًُحذ وانًرادف اإلنكرشوَُح.

 % 93 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 85<  √      84-63          63>         انًقشس يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ  -

 85<  √       84-63         63>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح        أسانُة انرعهُى وانرعهى -

              دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ  َظشٌ                   شَقح ذقىَى انطالب -

          أعًال فصهُح   ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  حانىسائم انًعُُ-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %84.35    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

هبببً انفهبببى يبببٍ خبببالل االخرثببباساخ إعرًببباد َظببباو انرقبببىتى ع -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQانًىضىعُح تُظاو 

 ذُفُز انشدالخ انرعهًُُح فٍ انًقشس.  -2

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

 انرذسَة عهً نغاخ انثشيجح انذذَثح -

)يا يٍ و األسبثاب لم يتم تن يمق من مقترحات ما  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا يى يقرشح



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

ذعببذَم  شَقببح انرقببىَى واالَرقببال إنببً 

 االخرثاساخ انًىضىعُح. 

عذَم  بش  انرقبىَى فبٍ ذ

 انًقشس

 أسرار انًقشس انفصم انذساسٍ انثاٍَ

 اسى يُسق انًادج :  د أدًذ سعُذ انعطاس

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 



 
 

 (8107/ 8106تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 انًرادف وانًعاسض انرعهًُُح  اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 4( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش        يرىفش      √    َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ نهًادج واثُاٌ يُ%ح يعاوَح نهرطثُقً  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 156  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 153  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 134%    عذد انُاجذٍُ 89.33َسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 16عذد انشاسثٍُ  %     13.67ىب َسثح انشس

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %18جُذ جذا    27%     28.67يًراص  34  

 %32.67يقثىل    49       %    16جُذ   24  

 -تذريس المقرر : – 8

انًشذثطبببح تانًربببادف  اإلنًببباو تانًعببباسف وانًفبببايُى انُظشَبببح  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

وانعبببباسض انرعهًُُببببح وأسببببس ذصببببًًُهاذ انعُُبببباخ وانًُببببار  

 انرعهًُُحذ وانشدالخ انرعهًُحذ وانًرادف اإلنكرشوَُح.

 % 83 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 85<  √      84-63          63>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ انًقشس  -

 85<  √       84-63         63>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح        أسانُة انرعهُى وانرعهى -

              دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ  َظشٌ                          شَقح ذقىَى انطالب -

                أعًال فصهُح   ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  وانخاياخ انًسرهضياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.9   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعرًاد َظاو انرقىتى عهً انفهى يٍ خبالل ذطثُبق االخرثباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQانًىضىعُح تُظاو 

 

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (المراجعين الخارجيين مالحظات  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

 انرذسَة عهً َظى انرصُُف انذذَثح  -

)يا يٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا يى يقرشح



 
 

 -ة التطوير للمقرر للعا  القاد  :خط -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

ذطبببببىَش  شَقببببببح ذقببببببىَى 

 انًقشس

 أسرار انًقشس انفصم األول االَرقال إنً االخرثاساخ انًىضىعُح

 اسى يُسق انًادج :  د صَُة َاسٍُ

 



 
 تقرير مقرر دراسي

 1010 -1029عام 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المصغرات الفيلمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 االولى   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نة ثالثية لج  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر               متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد وأربعة فى التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 502 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 502 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %5.33نسبة الرسوب   %94.62نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب  27ناجح               475عدد    

النسببببلة الم ويببببة ي للنبببباتحين القببببا للتقببببديرات  -

 الحاصلين عليها

   %94.62نسبة النجاح 

 -تدريس المقرر : – 1

واسرررتخدامات  التعررررل علرررى التصررروير الميكروفيلمررري .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المصغرات الفيلمية.

استخدام شبكة المعلومات فري عررم مكونرات واشركا   .2

 المصغرات الفيلمية

التعرررل علرري اجاررصة المصررغرات الفيلميررة واختنصاناررا  .3

 وصيانتاا.

توضررريح ترررداو  وحفرررا وتخرررصين المصرررغرات الفيلميرررة  .4

 واسترجاعاا

 تصنيف وفارسة المصغرات الفيلمية .5

 ات الفيلميةتصميم غرفة قراءة المصغر .6

 ممارسة اقتناء المصغرات الفيلمية وادارتاا .7

 %30  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ي -

   >35       34-60         60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

     >35    34-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

   اسرتحدا    ترم كرونرا جائحرة ظرل فريالتعليم اإللكترونري

وسررائل التواصررل االجتمرراعي منررل ) إنشرراء جررروب علررى 

والواتس اب( باإلضافة إلي عقرد محاضررات  -الفيس بوك

 .WebExإلكترونية من خال  

 شفوي  نظري                         اريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

   فرررري ظررررل جائحررررة كرونررررا تررررم عقررررد مشررررروعات بحنيررررة

مشرررررروعات بحنيرررررة للطرررررالب مرتبطرررررة برررررالمقرر الدراسررررري  



 
في البحث ورفعارا علرى منصرة  والموضوعات التي يتم تناولاا

 .الموديل وتقيماا وابالغ الطالب بنتيجة بحنه

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراتع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الخاماتالمستلزمات و -

الترردريس بالصرراالت والمرردرجات المجاررصة / الجوانررب العمليررة    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

للمقرررر بالمعامررل  / صرراالت االمتحانررات النظريررة والعمليررة   

حسررررب لرررروائح الكليررررة والقسررررم العلمرررري فرررري حرررردود المرررروارد 

 واالمكانات

 ي11.28   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  تركصت نتائج تقويم الطالب للمقرر في النقاط :

قلة امكانات تكنولوجيا التعليم وآليات العرم الجيد  -

ويتم العمل بأقصي نسب مئوية   حسب الموارد 

 واالمكانات المتاحة

المعمل التطبيقي للمقرر ال يوائم اعداد الطالب الكبيرة  -

ا الكلية في السنوات األخيرة من مكتب تنسيق التي تقبلا

 القبو   

تحديث المحتوي التعليمي لمواكبة التطورات التكنولوجية    -مقترحات تحسين المقرر : -8

 والتعامل التربوي الحسرن  وتطبيرق مفرردات تقبرل ا خرر

 مع الطالب    

اسرررتخدام آليرررات حدينرررة وفاعلرررة ألجارررصة       تكنولوجيرررا  

 عرم وربط التطبيق بالواقعالتعليم وال

اسررتحدا  طرررت للترردريس تواكررب االمتحانررات الحدينررة     

 بنظام البوكليت 

        ) الصح والخطأ واالختيار من متعدد (                                                

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى مالحظات المراتعين الخارتيين )إن وتدت ( -7

مببا تببم تنفيببذق مببن مقترحببات التطببوير  ببي العببام  -1

 السابق

    

تررم تفعيررل طرررت الترردريس الفاعلررة وتنفيررذ اجررراءات  .2

 المتابعة والتقويم

ترررم تجايرررص آليرررات وطررررت العررررم حسرررب االمكانرررات   -2

 المتاحة للوصو  الي جودة العملية التعليمية

 تم تجايص المادة التعليمية وفق التطورات التكنولوجية -1

لم يتم تنفيذق من مقترحات )ما هي و األسبلاب  ما -9

) 

والمعمررل واالمكانررات التعليميررة والتطبيقيررة حسررب المرروارد  - ١

 المتاحة

 الكتاب وآليات و أجاصة  العرم حسب الموارد  المتاحة -  ٢

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 ل عن التنفيذالمس و توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

  االمكانات

 والموارد

  تكنولوجيا

 وآليات العرم

 طرت التدريس 

  مفردات العملية

التعليمية 

والتعامل 

 التربوي 

  التدريب 

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التركيص علي  

 التطبيق وا ليات

الطالب * تدريب 

بالكلية والجامعة علي 

استخدام  الحاسب ا لي 

كمستحد  من 

 تمستحدثا

* تدريب أعضاء هيئة 

في فترة اجازة الطالب  بين  

الفصلين أو في نااية الفصل 

الدراسي الناني   ذلك للتجايص لبداية 

 العام 

مدرس المادة الفنيون  

المتخصصين بالقسم 

 والقسم العلمي



 
 التدريس

* جودة التعامل 

 التربوي الحسن

 

 التاريخ :    /    /                                           التوقيع :       مينا وديعد/ اسم استاذ المادة :  



 
 

 تقرير مقرر دراسي

 1029 -1021عام 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المصغرات الفيلمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 االولى   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر               متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فى التطبيقى  وأربعةاستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 332 الب الملتحقين بالمقررعدد الط -

 355 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %1.12نسبة الرسوب   %93.9نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب  4ناجح               351عدد    

النسببببلة الم ويببببة ي للنبببباتحين القببببا للتقببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %2بنسبة ممتاز    70

   %46.7بنسبة  جيد جدا 166

 21.4 بنسبة جيد  76

 26.2 بنسبة مقبو   93

 -تدريس المقرر : – 1

التعررررل علرررى التصررروير الميكروفيلمررري واسرررتخدامات  .3 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المصغرات الفيلمية.

استخدام شبكة المعلومات فري عررم مكونرات واشركا   .9

 المصغرات الفيلمية

اختنصانارا التعرل علي اجاصة المصرغرات الفيلميرة و .10

 وصيانتاا.

توضرريح تررداو  وحفررا وتخررصين المصررغرات الفيلميررة  .11

 واسترجاعاا

 تصنيف وفارسة المصغرات الفيلمية .12

 تصميم غرفة قراءة المصغرات الفيلمية .13

 ممارسة اقتناء المصغرات الفيلمية وادارتاا .24

 %30  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ي -

   >35       34-60         60>         تدريس بمحتوي المقرر مدي التزام القائمين بال -

     >35    34-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 لية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسىاألعما  الفص

 شفوي  نظري                         اريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراتع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  نةالوسائل المعي-



 
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

الترردريس بالصرراالت والمرردرجات المجاررصة / الجوانررب العمليررة    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

للمقرررر بالمعامررل  / صرراالت االمتحانررات النظريررة والعمليررة   

حسررررب لرررروائح الكليررررة والقسررررم العلمرررري فرررري حرررردود المرررروارد 

 واالمكانات

 ي11.28   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  تركصت نتائج تقويم الطالب للمقرر في النقاط :

مكانات تكنولوجيا التعليم وآليات العرم الجيد قلة ا -

ويتم العمل بأقصي نسب مئوية   حسب الموارد 

 واالمكانات المتاحة

المعمل التطبيقي للمقرر ال يوائم اعداد الطالب الكبيرة  -

التي تقبلاا الكلية في السنوات األخيرة من مكتب تنسيق 

 القبو   

محتوي التعليمي لمواكبة التطورات التكنولوجية  تحديث ال  -مقترحات تحسين المقرر : -8

 والتعامل التربوي الحسرن  وتطبيرق مفرردات تقبرل ا خرر

 مع الطالب    

اسرررتخدام آليرررات حدينرررة وفاعلرررة ألجارررصة       تكنولوجيرررا  

 التعليم والعرم وربط التطبيق بالواقع

اسررتحدا  طرررت للترردريس تواكررب االمتحانررات الحدينررة     

   بنظام البوكليت

        ) الصح والخطأ واالختيار من متعدد (                                                

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى مالحظات المراتعين الخارتيين )إن وتدت ( -7

مببا تببم تنفيببذق مببن مقترحببات التطببوير  ببي العببام  -1

 السابق

    

يررذ اجررراءات تررم تفعيررل طرررت الترردريس الفاعلررة وتنف .1

 المتابعة والتقويم

ترررم تجايرررص آليرررات وطررررت العررررم حسرررب االمكانرررات   -3

 المتاحة للوصو  الي جودة العملية التعليمية

 تم تجايص المادة التعليمية وفق التطورات التكنولوجية -4

ما لم يتم تنفيذق من مقترحات )ما هي و األسبلاب  -9

) 

ة حسررب المرروارد والمعمررل واالمكانررات التعليميررة والتطبيقيرر - ١

 المتاحة

 الكتاب وآليات و أجاصة  العرم حسب الموارد  المتاحة -  ٢

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المس ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

  االمكانات

 والموارد

  تكنولوجيا

 وآليات العرم

 طرت التدريس 

  مفردات العملية

ليمية التع

والتعامل 

 التربوي 

  التدريب 

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التركيص علي  

 التطبيق وا ليات

الطالب * تدريب 

بالكلية والجامعة علي 

استخدام  الحاسب ا لي 

كمستحد  من 

 مستحدثات

* تدريب أعضاء هيئة 

 التدريس

* جودة التعامل 

 التربوي الحسن

 

في فترة اجازة الطالب  بين  

لفصلين أو في نااية الفصل ا

الدراسي الناني   ذلك للتجايص لبداية 

 العام 

مدرس المادة الفنيون  

المتخصصين بالقسم 

 والقسم العلمي

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    / د/ عبد القادر صالح     اسم استاذ المادة :  



 
 

 تقرير مقرر دراسي

 1021 -1027عام 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المصغرات الفيلمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 االولى   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي  2( نظري + )         2)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 ة ثالثية لجن  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر               متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فى التطبيقى  وأربعةاستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 276  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 225  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 12.3نسبة الرسوب  % 37.1نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب  29ناجح        196عدد  

النسببببلة الم ويببببة ي للنبببباتحين القببببا للتقببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %12.3بنسبة ممتاز   29

 %23 بنسبة جيد جدا  63

 %13.6 بنسبةجيد  42

 %27.5 بنسبة مقبو  62

 -تدريس المقرر : – 1

التعررررل علرررى التصررروير الميكروفيلمررري واسرررتخدامات  .1 موضوعات التي تم تدريسهاال -

 المصغرات الفيلمية.

استخدام شبكة المعلومات فري عررم مكونرات واشركا   .2

 المصغرات الفيلمية

التعرررل علرري اجاررصة المصررغرات الفيلميررة واختنصاناررا  .3

 وصيانتاا.

توضررريح ترررداو  وحفرررا وتخرررصين المصرررغرات الفيلميرررة  .4

 واسترجاعاا

 تصنيف وفارسة المصغرات الفيلمية .5

 تصميم غرفة قراءة المصغرات الفيلمية .6

 ممارسة اقتناء المصغرات الفيلمية وادارتاا .7

 ي10  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ي -

   >15       14-80         80>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

     >15    14-80             80>         االمتحان لموضوعات المقرر مدي تغطية -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         اريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراتع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-



 
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  اماتالمستلزمات والخ -

الترردريس بالصرراالت والمرردرجات المجاررصة / الجوانررب العمليررة    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

للمقرررر بالمعامررل  / صرراالت االمتحانررات النظريررة والعمليررة   

حسررررب لرررروائح الكليررررة والقسررررم العلمرررري فرررري حرررردود المرررروارد 

 واالمكانات

 ي14.91   -يجة تقويم الطالب للمقرر:نت -5

  تركصت نتائج تقويم الطالب للمقرر في النقاط :

قلة امكانات تكنولوجيا التعليم وآليات العرم الجيد  -

ويتم العمل بأقصي نسب مئوية   حسب الموارد 

 واالمكانات المتاحة

المعمل التطبيقي للمقرر ال يوائم اعداد الطالب الكبيرة  -

لكلية في السنوات األخيرة من مكتب تنسيق التي تقبلاا ا

 القبو   

تحديث المحتوي التعليمي لمواكبة التطورات التكنولوجية    -مقترحات تحسين المقرر : -8

 والتعامل التربوي الحسرن  وتطبيرق مفرردات تقبرل ا خرر

 مع الطالب    

اسرررتخدام آليرررات حدينرررة وفاعلرررة ألجارررصة       تكنولوجيرررا  

 وربط التطبيق بالواقع التعليم والعرم

اسررتحدا  طرررت للترردريس تواكررب االمتحانررات الحدينررة     

 بنظام البوكليت 

        ) الصح والخطأ واالختيار من متعدد (                                                

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى مالحظات المراتعين الخارتيين )إن وتدت ( -7

ا تببم تنفيببذق مببن مقترحببات التطببوير  ببي العببام مبب -1

 السابق

   

تم تفعيل طرت التدريس الفاعلة وتنفيرذ اجرراءات المتابعرة  -2

 والتقويم

ترررم تجايرررص آليرررات وطررررت العررررم حسرررب االمكانرررات   -1

 المتاحة للوصو  الي جودة العملية التعليمية

 تم تجايص المادة التعليمية وفق التطورات التكنولوجية -3

يتم تنفيذق من مقترحات )ما هي و األسبلاب ما لم  -9

) 

والمعمررل واالمكانررات التعليميررة والتطبيقيررة حسررب المرروارد  - ١

 المتاحة

 الكتاب وآليات و أجاصة  العرم حسب الموارد  المتاحة -  ٢

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 التنفيذ المس ول عن توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

  االمكانات

 والموارد

  تكنولوجيا

 وآليات العرم

 طرت التدريس 

  مفردات العملية

التعليمية 

والتعامل 

 التربوي 

  التدريب 

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التركيص علي  

 التطبيق وا ليات

الطالب * تدريب 

بالكلية والجامعة علي 

استخدام  الحاسب ا لي 

كمستحد  من 

 مستحدثات

تدريب أعضاء هيئة * 

 التدريس

* جودة التعامل 

 التربوي الحسن

 

في فترة اجازة الطالب  بين  

الفصلين أو في نااية الفصل 

الدراسي الناني   ذلك للتجايص لبداية 

 العام 

مدرس المادة الفنيون  

المتخصصين بالقسم 

 والقسم العلمي

 التاريخ :    /    /                                            لتوقيع :ا د/ عبد القادر صالح    اسم استاذ المادة :  



 
 (28نموذج رقم ) 

 تقرير مقرر دراسي

 1027 -1028عام 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المصغرات الفيلمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 االولى   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي  2( نظري + )         2)     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 ة لجنة ثالثي  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر               متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فى التطبيقى  وعضواستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 156  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 144  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  %12.5الرسوب   % 37.5نسبة النجاح  االمتحان نتيجة  -

 12غياب   راسب  13ناجح        126عدد   

النسببلة الم ويببة ي للنبباتحين القببا للتقببديرات الحاصببلين  -

 عليها

 %12.5ممتاز  13

 %29.2 جيد جدا 42

 %20.1جيد   29

 %25.6  مقبو  37 

 -تدريس المقرر : – 1

لتعررررل علرررى التصررروير الميكروفيلمررري واسرررتخدامات ا .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المصغرات الفيلمية.

استخدام شبكة المعلومات فري عررم مكونرات واشركا   .2

 المصغرات الفيلمية

التعرررل علرري اجاررصة المصررغرات الفيلميررة واختنصاناررا  .3

 وصيانتاا.

توضررريح ترررداو  وحفرررا وتخرررصين المصرررغرات الفيلميرررة  .4

 واسترجاعاا

 فيلميةتصنيف وفارسة المصغرات ال .5

 تصميم غرفة قراءة المصغرات الفيلمية .6

 ممارسة اقتناء المصغرات الفيلمية وادارتاا .7

 ي10  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ي -

   >15       14-80         80>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

     >15    14-80             80>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 فويش  نظري                         اريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراتع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-



 
 رة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متواف  المستلزمات والخامات -

الترردريس بالصرراالت والمرردرجات المجاررصة / الجوانررب العمليررة    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

للمقرررر بالمعامررل  / صرراالت االمتحانررات النظريررة والعمليررة   

حسررررب لرررروائح الكليررررة والقسررررم العلمرررري فرررري حرررردود المرررروارد 

 واالمكانات

 ي71.91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  تركصت نتائج تقويم الطالب للمقرر في النقاط :

قلة امكانات تكنولوجيا التعليم وآليات العرم الجيد  -

ويتم العمل بأقصي نسب مئوية   حسب الموارد 

 واالمكانات المتاحة

المعمل التطبيقي للمقرر ال يوائم اعداد الطالب الكبيرة  -

من مكتب تنسيق التي تقبلاا الكلية في السنوات األخيرة 

 القبو   

تحديث المحتوي التعليمي لمواكبة التطورات التكنولوجية    -مقترحات تحسين المقرر : -8

 والتعامل التربوي الحسرن  وتطبيرق مفرردات تقبرل ا خرر

 مع الطالب    

اسرررتخدام آليرررات حدينرررة وفاعلرررة ألجارررصة       تكنولوجيرررا  

 التعليم والعرم وربط التطبيق بالواقع

اسررتحدا  طرررت للترردريس تواكررب االمتحانررات الحدينررة     

 بنظام البوكليت 

        ) الصح والخطأ واالختيار من متعدد (                                                

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى مالحظات المراتعين الخارتيين )إن وتدت ( -7

تم تفعيل طرت التدريس الفاعلة وتنفيرذ اجرراءات المتابعرة  -2 تطوير  ي العام السابقما تم تنفيذق من مقترحات ال -1

 والتقويم

ترررم تجايرررص آليرررات وطررررت العررررم حسرررب االمكانرررات   -1

 المتاحة للوصو  الي جودة العملية التعليمية

 تم تجايص المادة التعليمية وفق التطورات التكنولوجية- -3

والمعمررل واالمكانررات التعليميررة والتطبيقيررة حسررب المرروارد  - ١ ي و األسلاب (ما لم يتم تنفيذق من مقترحات )ما ه -9

 المتاحة

 الكتاب وآليات و أجاصة  العرم حسب الموارد  المتاحة -  ٢

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المس ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 داالمكانات والموار 

  تكنولوجيا وآليات

 العرم

 طرت التدريس 

  مفردات العملية

التعليمية والتعامل 

 التربوي 

  التدريب 

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التركيص علي  

 التطبيق وا ليات

الطالب * تدريب 

بالكلية والجامعة علي 

استخدام  الحاسب ا لي 

كمستحد  من 

 مستحدثات

* تدريب أعضاء هيئة 

 التدريس

جودة التعامل * 

 التربوي الحسن

 

في فترة اجازة الطالب  بين  

الفصلين أو في نااية الفصل 

الدراسي الناني   ذلك للتجايص لبداية 

 العام 

مدرس المادة الفنيون  

المتخصصين بالقسم 

 والقسم العلمي

       زينب ياسيند/ اسم استاذ المادة :  

التاريخ :    /    /              التوقيع :                              



 
 

 (8102/ 8102تقرير مقرر دراسي )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 سَاضُاخ داسة آنً  اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونً  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 2( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثُح   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش      √   َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ نهًادج وثالثح نهرطثُقً  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 333  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 333  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 361عذد انُاجذٍُ     %    47.34َسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 22عذد انشاسثٍُ        %    5.5َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %19.33جُذ جذا  56%      2.67يًراص 14 

 %43.33يقثىل  195%   26.47جُذ  143

 -رر :تذريس المق – 8

جبببضن يبببٍ  -َظببى األعبببذاد وانعًهُببباخ انذسببباتُح انًشذثطبببح تهبببا  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

 شفشاخ انذاسة

 % 94 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 95< √      94-64          64>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ انًقشس  -

 95< √       94-64         64>         ٌ نًىضىعاخ انًقشسيذٌ ذغطُح االيرذا -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 فىٌش  َظشٌ                   شَقح ذقىَى انطالب -

          أعًال فصهُح   ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 جح يذذودج    غُش يرىافشجيرىافشج      يرىافشج تذس  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %99.57    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعرًاد َظاو انرقىتى عهً انفهى يٍ خالل َظاو انثىكهُد -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

يشاعبباج ذىفُببف يببا ذببى إسببرخذايه فببً َظبباو يعببٍُ يببٍ َظببى  -2

 األَظًح األخشياألعذاد تانًقشس إنً 

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

إخرُباس  -ذى اسرخذاو َظاو اإليرذاٌ انًىضىعً )صخ وخطب -1

 يٍ يرعذد(

خبش فبً ذى ذذسَة انطالب عهً إَرقال اثش انرعهى يٍ َظاو  ِ -2

 َظى األعذاد

)يا هٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال َىجذ



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

ذصببببببًُى تببببببشاي  نذببببببم 

انًسببببببائم فببببببً سَاضببببببح 

 انذاسة اِنً تانكًثُىذش

انثشيجببح اسببرخذاو نغبباخ 

فببً ذصببًُى تببشاي  نذببم 

انًسببائم فببً سَاضببُاخ 

 انذاسة اِنً

 اسرار انًقشس انفصم انذساسً االول

    

 اسى يُسق انًادج :  أ.و.د َسشَح عثذانذًُذ فشج

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 

 



 
 

 (8102/ 8107تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 سَاضُاخ داسة آنً  اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونً  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 2( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش      √   َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ نهًادج وثالثح نهرطثُقً  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 254  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 193د انُاجذٍُ %      عذ 55.2َسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 67عذد انشاسثٍُ  %     26.9َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %14.4جُذ جذا  36%     13.6يًراص  43 

 %29.9يقثىل  72%       14.4جُذ  26 

 -تذريس المقرر : – 8

 خشائط انرذفق -خ انذساتُح انًشذثطح تهاَظى األعذاد وانعًهُا  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

 % 94 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 95<  √     94-64          64>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ انًقشس  -

 95<  √      94-64         64>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       ُة انرعهُى وانرعهىأسان -

             دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ َظشٌ                    شَقح ذقىَى انطالب -

          أعًال فصهُح ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -ية وتنظيمية:قيود إدار -4

 % 95.73   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعرًاد َظاو انرقىتى عهً انفهى يٍ خالل َظاو انثىكهُد. -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

يشاعبباج ذىفُببف يببا ذببى إسببرخذايه فببً َظبباو يعببٍُ يببٍ َظببى  -2

 األعذاد تانًقشس إنً األَظًح األخشي.

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (الخارجيين  مالحظات المراجعين -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

ذى ذذسَة انطالب عهً إَرقال اثبش انبرعهى يبٍ َظباو  ِخبش فبً  -

 َظى األعذاد

)يا هٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 قا نًا هى يقرشحَظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وف

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

 أسرار انًقشس انفصم األول  ذقىَى يىضىعٍ ذطىَش  شَقح انرقىَى

    

 اسى يُسق انًادج :  أ.و.د َسشَح عثذانذًُذ فشج

 انراسَخ :    /    /                             انرىقُع :               



 
 

 (8107/ 8106تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 سَاضُاخ داسة آنً  اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونً  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ 2( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش      √   َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ نهًادج وعضى هُ%ح يعاوَح نهرطثُقً  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 156  انًقشسعذد انطالب انًهرذقٍُ ت -

 151  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 129%     عذد انُاجذٍُ  94.77َسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 23عذد انشاسثٍُ  %     15.23َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %13.97جُذ جذا   34%     24.53يًراص  31 

 %13.97يقثىل   34%        24.5جُذ   37 

 -تذريس المقرر : – 8

 خشائط انرذفق -َظى األعذاد وانعًهُاخ انذساتُح انًشذثطح تها  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

 % 94 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 95<  √     94-64          64>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ انًقشس  -

 95<  √      94-64         64>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ  َظشٌ                   قح ذقىَى انطالب شَ -

           أعًال فصهُح ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  رهضياخ وانخاياخانًس -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %79.37    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعرًاد َظاو انرقىتى عهً انفهى يٍ خالل َظاو انثىكهُد -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ه فببً َظبباو يعببٍُ يببٍ َظببى يشاعبباج ذىفُببف يببا ذببى إسببرخذاي -2

 األعذاد تانًقشس إنً األَظًح األخشي

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

ذى ذذسَة انطالب عهً إَرقال اثبش انبرعهى يبٍ َظباو  ِخبش فبً  -

 َظى األعذاد

)يا هٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا هى يقرشح



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

 قشسأسرار انً انفصم األول ذقىَى يىضىعٍ ذعذَم  شَقح انرقىَى

    

 اسى يُسق انًادج :  أ.و.د َسشَح عثذانذًُذ فشج

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 



 
 (8102/ 8102تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 إراعح ٔذسجٍالخ صٕذٍح  اسى انًقشس 1

 ذكُٕنٕجٍا انرعهٍى ٔانذاسة اَنً  انرخصص 2

 األٔنى  انفشقح / انًسرٕي 3

 ( عًهً 4( َظشي + )  2)  عذد انٕدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثٍح   نجُح االيرذاَاخ انُظاو انًرثع الخرٍاس 5

 غٍش يرٕفش       يرٕفش        √    َظاو انًشاجعح انخاسجٍح ناليرذاٌ 6

 اسرار ٔادذ نهًادج ٔأستعح نهرطثٍقى  عذد انقائًٍٍ تانرذسٌس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 335  عذد انطالب انًهرذقٍٍ تانًقشس -

 372  ٍ أدٔا االيرذاٌ عذد انطالب انزٌ -

 363%    عذد انُاجذٍٍ  37.59َسثح انُجاح  َرٍجح االيرذاٌ  -

 3عذد انشاسثٍٍ  %     2.42َسثح انشسٕب 

انُسبببببثح انً%ٌٕبببببح % نهُببببباجذٍٍ  ثقبببببا نهرقبببببذٌشاخ  -

 انذاصهٍٍ عهٍٓا

 %9.33جٍذ جذا   31   %     4.54يًراص  2  

 %45.16يقثٕل   196   %   39.44جٍذ  143

 -تذريس المقرر : – 8

 يقذيح إنً اإلراعح ٔانرسجٍالخ انصٕذٍح. -  انًٕضٕعاخ انرً ذى ذذسٌسٓا -

 فشٌق انعًم اإلراعً. -

 يٕاصفاخ اإلراعى انُاجخ. -

 انذذٌث االراعى. -

 انذٕاس االراعى. -

 انًجهح االراعٍح. -

 انًسهسم االراعً. -

 انرذقٍق االراعى. -

 % 95.7 نًذرٕي األساسً نهًقشس% نًا ذى ذذسٌسّ يٍ ا -

 95< √      94-64          64>         يذي انرضاو انقائًٍٍ تانرذسٌس تًذرٕي انًقشس  -

 95< √       94-64         64>         يذي ذغطٍح االيرذاٌ نًٕضٕعاخ انًقشس -

 ذذسٌة عًهً  يذاضشاخ َظشٌح       أسانٍة انرعهٍى ٔانرعهى -

 ح دانح            دساس أَشطح فصهٍح 

األعًببال انفصببهٍح )ذببزعش( ب عًببم تذببث عببٍ االراعببح انشقًٍببح  

اَربببال انقٕانبببة االراعٍبببح انًخرهفبببح  إيرذببباٌ يُرصببب  انفصبببم 

 انذساسى

 شفٕي  َظشي                    شٌقح ذقٌٕى انطالب -

           أعًال فصهٍح ًعًه 

 -س :اإلمكانات المتاحة للتذري -3

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انًشاجع انعهًٍح -

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انٕسائم انًعٍُح-

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انًسرهضياخ ٔانخاياخ -

 ال ٌٕجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 96.39   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعرًاد َظاو انرقٕتى عهى انفٓى يٍ خالل َظاو انثٕعهٍد -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

عًم اراعح سقًٍح عهى انٌٕة ٔاسرخذاو انثٕدعاسبرُ  عرقٍُبح  -2

 جذٌذج ٔاالسرفادج يٍ يٍضاذٓا

 عًم اسرٕدٌٕ اراعى نرسجٍم انجاَة انعًهً نهًقشس. -3

 ال ٌٕجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجى )إٌ ٔجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إخرٍباس  -ذى اسرخذاو َظاو اإليرذاٌ انًٕضٕعى )صخ ٔخطب -1مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2



 
 يٍ يرعذد( السابق

ذبببى ذبببذسٌة انطبببالب عهبببى عًبببم انسبببٍُاسٌْٕاخ انخاصبببح  -2

 قثم االَرالتانقٕانة انًخرهفح 

)يا ًْ ٔ األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال ٌٕجذ

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ٕل عٍ انرُفٍز ذٕقٍد انرطٌٕش  ذٕصٍ  انرطٌٕش يجاالخ انرطٌٕش 

االْرًبببببببببباو تًٕضببببببببببٕ  

االراعح انشقًٍبح ٔانرشعٍبض 

عهى اسرخذاو انثٕدعاسرُ  

 َرالفً انرعهٍى ٔاال

اسبببببرار انًقبببببشس/ ْثبببببّ  انفصم انذساسى االٔل 

 عثًاٌ فؤاد

    

 اسى يُسق انًادج ب  د ْثّ عثًاٌ فؤاد انعضب

 انرٕقٍع ب                                            انراسٌخ ب    /    /

 

 



 
 

 (8102/ 8107تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 إراعح ٔذسجٍالخ صٕذٍح  ًقشساسى ان 1

 ذكُٕنٕجٍا انرعهٍى ٔانذاسة اَنً  انرخصص 2

 األٔنى  انفشقح / انًسرٕي 3

 ( عًهً 4( َظشي + )  2)  عذد انٕدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثٍح   انُظاو انًرثع الخرٍاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غٍش يرٕفش              يرٕفش √    َظاو انًشاجعح انخاسجٍح ناليرذاٌ 6

 اسرار ٔادذ نهًادج ٔاثُاٌ نهعًهً  عذد انقائًٍٍ تانرذسٌس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  عذد انطالب انًهرذقٍٍ تانًقشس -

 254  عذد انطالب انزٌٍ أدٔا االيرذاٌ  -

 169%     عذد انُاجذٍٍ  66.14َسثح انُجاح  َرٍجح االيرذاٌ  -

 96عذد انشاسثٍٍ  %     33.96َسثح انشسٕب 

انُسبببببثح انً%ٌٕبببببح % نهُببببباجذٍٍ  ثقبببببا نهرقبببببذٌشاخ  -

 انذاصهٍٍ عهٍٓا

 %13.44جٍذ جذا  34%     14.29يًراص  26 

 %34.43يقثٕل  77%      12.25جٍذ    31

 -تذريس المقرر : – 8

 ٕانثّ ٔسٍُاسٌْٕاذّ انًخرهفحيكَٕاخ انثشَاي  االراعً تق  انًٕضٕعاخ انرً ذى ذذسٌسٓا -

 % 95.7 % نًا ذى ذذسٌسّ يٍ انًذرٕي األساسً نهًقشس -

 95√  <      94-64          64>         يذي انرضاو انقائًٍٍ تانرذسٌس تًذرٕي انًقشس  -

 95√  <      94-64         64>         يذي ذغطٍح االيرذاٌ نًٕضٕعاخ انًقشس -

 ذذسٌة عًهً  يذاضشاخ َظشٌح       أسانٍة انرعهٍى ٔانرعهى -

             دساسح دانح أَشطح فصهٍح 

 األعًال انفصهٍح )ذزعش( ب   إيرذاٌ يُرص  انفصم انذساسى

 شفٕي  َظشي                    شٌقح ذقٌٕى انطالب -

           أعًال فصهٍح  ًعًه 

 -للتذريس : اإلمكانات المتاحة -3

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انًشاجع انعهًٍح -

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انٕسائم انًعٍُح-

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انًسرهضياخ ٔانخاياخ -

 ٌٕجذال    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %94.29    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعرًاد َظاو انرقٕتى عهى انفٓى يٍ خالل َظاو انثٕعهٍد -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اَرال يششٔعاخ فعهٍّ نًخره  انقٕانة االراعٍح ٔذقًٍٍٓا -2

 

 اسجىال ٌٕجذ يالدظاخ نهًشاجع انخ )إٌ ٔجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

ذعًٍق انًعهٕياخ دٕل انًكَٕاخ انخاصح تانثشَباي  االراعبً  -

 ٔيعاٌٍشِ ٔانسٍُاسٌْٕاخ انخاصح تاَراجّ

)يا ًْ ٔ األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ ٌرى ذعذٌهّ ٔفقا نًا ْٕ يقرشح



 
 

 -طة التطوير للمقرر للعا  القاد  :خ -01

 انًس%ٕل عٍ انرُفٍز ذٕقٍد انرطٌٕش  ذٕصٍ  انرطٌٕش يجاالخ انرطٌٕش 

االْرًببباو تانسببببٍُاسٌْٕاخ 

انخاصبببح تاَربببال انقٕانبببة 

 االراعٍح انًخرهفح

انرعبببشل عهبببى يخرهببب  

انسببٍُاسٌْٕاخ انخاصببح 

 تاَرال انقٕانة االراعٍح 

  

    

 سًح انعقثأياسى يُسق انًادج ب  د. ت

 انرٕقٍع ب                                            انراسٌخ ب    /    /

 

 

 

 



 
 

 (8107/ 8106تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 إراعح ٔذسجٍالخ صٕذٍح  اسى انًقشس 1

 ذكُٕنٕجٍا انرعهٍى ٔانذاسة اَنً  انرخصص 2

 األٔنى  انفشقح / انًسرٕي 3

 ( عًهً 4( َظشي + )  2)  عذد انٕدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثٍح   انُظاو انًرثع الخرٍاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غٍش يرٕفش       يرٕفش        √    َظاو انًشاجعح انخاسجٍح ناليرذاٌ 6

 طثٍقى اسرار ٔادذ نهًادج ٔاثُاٌ ٍْ%ح يعأَح نهر عذد انقائًٍٍ تانرذسٌس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 156  عذد انطالب انًهرذقٍٍ تانًقشس -

 143  عذد انطالب انزٌٍ أدٔا االيرذاٌ  -

 123%      عذد انُاجذٍٍ  92.55َسثح انُجاح  َرٍجح االيرذاٌ  -

 26عذد انشاسثٍٍ  %      17.45َسثح انشسٕب 

 ثقبببببا نهرقبببببذٌشاخ انُسبببببثح انً%ٌٕبببببح % نهُببببباجذٍٍ  -

 انذاصهٍٍ عهٍٓا

 %13.42جٍذ جذا  24%        9.1يًراص  12 

 %46.31يقثٕل  63%      14.77جٍذ    22

 -تذريس المقرر : – 8

 عم يا ٌرعهق تانًفاٍْى اإلراعٍح ٔانقٕانة اإلراعٍح  انًٕضٕعاخ انرً ذى ذذسٌسٓا -

 % 34 % نًا ذى ذذسٌسّ يٍ انًذرٕي األساسً نهًقشس -

 95√  <      94-64          64>         يذي انرضاو انقائًٍٍ تانرذسٌس تًذرٕي انًقشس  -

 95√  <      94-64         64>         يذي ذغطٍح االيرذاٌ نًٕضٕعاخ انًقشس -

 ذذسٌة عًهً  يذاضشاخ َظشٌح       أسانٍة انرعهٍى ٔانرعهى -

             دساسح دانح صهٍحأَشطح ف 

 األعًال انفصهٍح )ذزعش( ب   إيرذاٌ يُرص  انفصم انذساسى

 شفٕي  َظشي                    شٌقح ذقٌٕى انطالب -

           أعًال فصهٍح ًعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انًشاجع انعهًٍح -

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  نًعٍُحانٕسائم ا-

 يرٕافشج      يرٕافشج تذسجح يذذٔدج    غٍش يرٕافشج  انًسرهضياخ ٔانخاياخ -

 ال ٌٕجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 94.47   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ٕتى عهى انفٓى يٍ خالل َظاو انثٕعهٍدإعرًاد َظاو انرق -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

االْرًبببباو تانُادٍببببح االَراجٍببببح نًخرهبببب  انقٕانببببة االراعٍببببح  -2

 ٔذصًًٍٓا تششكم ذعهًًٍ

 ال ٌٕجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجى )إٌ ٔجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

 يكَٕاخ يخره  انقٕانة االراعٍح ٔيعاٌٍشْاانرعًق فً ششح  -

)يا ًْ ٔ األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ ٌرى ذعذٌهّ ٔفقا نًا ْٕ يقرشح

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ٕل عٍ انرُفٍز ذٕقٍد انرطٌٕش  ذٕصٍ  انرطٌٕش يجاالخ انرطٌٕش 

انقٕانببببة ذصببببًٍى ٔإَرببببال 

 االراعٍح تشكم ذعهًًٍ

ذصببًٍى ٔإَرببال انقٕانببة 

 االراعٍح تشكم ذعهًًٍ

 اسرار انًقشس انفصم انذساسً األٔل

 اسى يُسق انًادج ب  د. تسًح انعقثأي

 انرٕقٍع ب                                            انراسٌخ ب    /    / 



 

 (1010/ 1029تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الفهرسة الوصفية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   ار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختي 5

 غير متوفر         متوفر           *  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  وأربعةاستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 503  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 503 الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -

          % 5.36عدد                 % 94.63عدد  نتيجة االمتحان  -

     27 راسب                    476ناجح   

 % 94.63الناجحون          النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 -تدريس المقرر : – 1

حقاو  وأجازاا الكتااب  نظم فهرسة مراكز مصادر التعلم وإدارتهاا    تم تدريسها الموضوعات التي -

الوصاااااب الببلياااااوجرافي ألوعياااااة المعلوماااااات المطبوعاااااة وغيااااار 

 المطبوعة  نظام الفهرسة المقروا آليا. 

 % 90 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         المقرر  ىمدي التزام القائمين بالتدريس بمحتو -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 منتصب الفصل الدراسى األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان

   اسااتحدا    تاام كرونااا جائحااة ظاال فاايالتعلاايم اكلكترونااي

وسااائل التواصاال االجتماااعي مناال ) إنشاااا جااروب علااى الفاايس 

والااواتس اب( باكضااافة إلااي عقااد محاضاارات إلكترونيااة  -بااو 

 .WebExمن خال  

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

  في ظل جائحة كروناا تام عقاد مشاروعات مشروعات بحنية

بحنية للطالب مرتبطاة باالمقرر الدراساي  والموضاوعات التاي 

يااتم تناولهااا فااي البحاا  ورفعهااا علااى منصااة المودياال وتقيمهااا 

 .وابالغ الطالب بنتيجة بحنه

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة   المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 46.6   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

االختباارات م علاى الفهام مان خاال  نظاام يعتماد نظام التقاوا -1 -ين المقرر :مقترحات تحس -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 اكلكترونية الحدينة.  الفهرسةالتدريب على نظم  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إختياار  -تم استخدام نظام اكمتحان الموضوعى )صح وخطا -1 عام السابقما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في ال -8

 من متعدد(



 

 اكلكترونية الفهرسةنظم تم تدريب الطالب على  -2

 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئو  عن التنفيذ التطوير  توقيت توصيب التطوير مجاالت التطوير 

اكلكترونياة مان خاال   الفهرساةالتدريب على نظم  اكلكترونية الحدينة.  الفهرسةنظم 

 رحالت علمية لمكتبة االسكندرية. 

الفصااال الدراساااى 

 نانيال

 استاذ المقرر

 آيات خليباسم منسق المادة :  د 

 التاريخ :    /    /   التوقيع :                                         

 



 

 (1029/ 1028تقرير مقرر دراسي )

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 الفهرسة الوصفية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 لي( عم 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       *      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وأربعة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 342  المقررعدد الطالب الملتحقين ب -

 355 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          % 1.7عدد                 % 94.3عدد  نتيجة االمتحان  -

  6راسب              349ناجح   

 %2.2ممتاز بنسبة  4 النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %13.2 جيد جدا بنسبة 47

 %29 نسبةجيد ب 103

 %53.4 مقبو  بنسبة 191

 -تدريس المقرر : – 1

نظم فهرسة مراكز مصادر التعلم وإدارتهاا  حقاو  وأجازاا الكتااب    الموضوعات التي تم تدريسها -

الوصاااااب الببلياااااوجرافي ألوعياااااة المعلوماااااات المطبوعاااااة وغيااااار 

 المطبوعة  نظام الفهرسة المقروا آليا. 

 % 90 وي األساسي للمقررلما تم تدريسه من المحت % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصب الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 وافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      مت  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 46.6   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماد نظام التقاويم علاى الفهام مان خاال  نظاام االختباارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 التدريب على نظم الفهرسة اكلكترونية الحدينة.  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إختياار  -تم استخدام نظام اكمتحان الموضوعى )صح وخطا -1 لتطوير في العام السابقما تم تنفيذه من مقترحات ا -8

 من متعدد(

 تم تدريب الطالب على نظم الفهرسة اكلكترونية -2

 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئو  عن التنفيذ توقيت التطوير  لتطويرتوصيب ا مجاالت التطوير 



 

التدريب على نظم الفهرساة اكلكترونياة مان خاال   نظم الفهرسة اكلكترونية الحدينة. 

 رحالت علمية لمكتبة االسكندرية. 

الفصااال الدراساااى 

 الناني

 استاذ المقرر

 اسم منسق المادة :  د أحمد سعيد العطار

 التاريخ :    /    /                      التوقيع :                      

 



 

 

 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 الفهرسة الوصفية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر           *  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 275  د الطالب الملتحقين بالمقررعد -

 219  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  10.9 نسبة                 % 49.04 نسبة  نتيجة االمتحان  -

 راسب  24ناجح                195عدد   

النساابة المئويااة % للناااجحين طبقااا للتقااديرات الحاصاالين  -

 عليها

 %6.4 بنسبة  ممتاز 15

 %14.6 بنسبة  جيد جدا 32

 %22.3 بنسبة  جيد 49

 %45.2 بنسبة  مقبو  99

 -تدريس المقرر : – 1

نظااام فهرساااة مراكاااز مصاااادر الاااتعلم وإدارتهاااا  حقاااو  وأجااازاا   الموضوعات التي تم تدريسها -

الكتاب  الوصب الببليوجرافي ألوعية المعلوماات المطبوعاة وغيار 

 مقروا آليا.المطبوعة  نظام الفهرسة ال

 % 40 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصب الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 44.44   -تيجة تقويم الطالب للمقرر:ن -5

االختباااارات إعتماااد نظااام التقااوبم علااى الفهاام ماان خااال   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

 اكلكترونية الحدينة الفهرسةالتدريب على نظم  -2

 ىال يوجد مالحظات للمراجع الخارج )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 الحدينة الفهرسةالتدريب على نظم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اكمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئو  عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيب التطوير مجاالت التطوير 

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الناني MCQاختبارات تعااااديل طريقااااة التقااااويم واالنتقااااا  إلااااى 



 

 االختبارات الموضوعية. 

 بسمة عبد المحسن العقباوياسم منسق المادة :  د 

 / التوقيع :                                            التاريخ :    /   



 

 (26نموذج رقم ) 

 (1027/ 1026تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية

 كلية / معهد :التربية النوعية

 والحاسب اآللىقسم: تكنولوجيا التعليم 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الفهرسة الوصفية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر           *  خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6

 استاذ واحد للمادة وعضو هيئة معاونة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 156  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 143 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          % 13607 الرسوب بةبنس     % 7669 النجاح نسبة ن نتيجة االمتحا -

 غياب      راسب 33     ناجح  110

النساابة المئويااة % للناااجحين طبقااا للتقااديرات الحاصاالين  -

 عليها

 %11.4  بنسبةممتاز  17

 %11.4بنسبة   جيد جدا 17

 %14.14بنسبة  جيد  26

 %34.96بنسبة  مقبو  50

 -تدريس المقرر : – 1

نظم فهرسة مراكز مصاادر الاتعلم وإدارتهاا  حقاو  وأجازاا الكتااب   الموضوعات التي تم تدريسها -

الوصاااااب الببلياااااوجرافي ألوعياااااة المعلوماااااات المطبوعاااااة وغيااااار 

 المطبوعة  نظام الفهرسة المقروا آليا.

 % 40 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         س بمحتوي المقرر مدي التزام القائمين بالتدري -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 تذكر( :   إمتحان منتصب الفصل الدراسىاألعما  الفصلية )

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعما  فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %40.23    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تطبياق االختباارات  لفهم من خاال إعتماد نظام التقوبم على ا -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

 الحدينة.  الفهرسةالتدريب على نظم  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 التدريب على نظم التصنيب الحدينة  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اكمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (لم يتم تنفيذه من مقترحات ما  -9



 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئو  عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيب التطوير مجاالت التطوير 

 ستاذ المقررأ الفصل الدراسي الناني اختبارات البوكلت االختبارات الموضوعية

 يسرية عبد الحميداسم منسق المادة :  د 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 (8102/ 8102تقرير مقرر دراسي )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 يثادئ انرشتُح اعى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًغرىٌ 3

 ( عًهٍ -( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انغاعاخ انًعرًذج 4

 ُح ثالثُح نج  انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش        √ َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اعرار وادذ عذد انقائًٍُ تانرذسَظ 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 333  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 377  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 376%    عذد انُاجذٍُ 33.73ح انُجاح َغث  َرُجح االيرذاٌ  -

 1عذد انشاعثٍُ    %    7.27َغثح انشعىب 

انُغبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %16.63جُذ جذا   71     %16.74يًراص  66 

 %33.42يقثىل  126      %23.44جُذ  111

 -تذريس المقرر : – 8

اإلنًاو انرشتُح ويفاهُهًا، ودوس األعشج فٍ انرُشأج االجرًاعُبح   َغهاانًىضىعاخ انرٍ ذى ذذس -

 انغىَح، وذاسَخ انرشتُح وذعهُى انًشأج يٍ انًُظىس اإلعاليٍ.

 % 37 % نًا ذى ذذسَغه يٍ انًذرىٌ األعاعٍ نهًقشس -

 65<√       64-67          67>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَظ تًذرىي انًقشس  -

 65√ <        64-67         67>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ   يذاضشاخ َظشَح      أعانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساعح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً

 شفىٌ  َظشٌ                      شَقح ذقىَى انطالب -

             أعًال فصهُح ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىعائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  اخانًغرهضياخ وانخاي -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %32.17    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعرًاد َظاو انرقىَى عهبً انفهبى يبٍ خبالل َظباو االخرثباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQانًىضىعُح تُظاو 

 هُى اإلنكرشوٍَ. انرذسَة عهً انرع -2

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

إخرُاس  -ذى اعرخذاو َظاو اإليرذاٌ انًىضىعً )صخ وخطأ -1

 يٍ يرعذد(

 )يا هٍ و األعبثابما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال َىجذ

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًغ%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 
    

 اعى يُغق انًادج :  د. َاعش يًُىٌ عثاط 

 (8102/ 8107تقرير مقرر دراسي )



 
 -معلومات أساسية : –أ 

 يثادئ انرشتُح اعى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًغرىٌ 3

 ( عًهٍ -( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انغاعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثُح  انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش        √ َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اعرار وادذ  انرذسَظعذد انقائًٍُ ت 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 257  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 176%       عذد انُاجذٍُ 71.2َغثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 72عذد انشاعثٍُ %    26.6َغثح انشعىب 

هُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ انُغبببببثح انً%ىَبببببح % ن -

 انذاصهٍُ عهُها

 %17.6جُذ جذا  27%      11.6يًراص  23 

 %34.6يقثىل   67%           14جُذ  35 

 -تذريس المقرر : – 8

اإلنًاو انرشتُح ويفاهُهًا، ودوس األعشج فبٍ انرُشبأج االجرًاعُبح  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَغها -

 نًشأج يٍ انًُظىس اإلعاليٍ.انغىَح، وذاسَخ انرشتُح وذعهُى ا

 % 37 % نًا ذى ذذسَغه يٍ انًذرىٌ األعاعٍ نهًقشس -

 65√  <      64-67          67>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَظ تًذرىٌ انًقشس  -

 65√  <       64-67         67>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       ى وانرعهىأعانُة انرعهُ -

             دساعح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً

 شفىٌ  َظشٌ                    شَقح ذقىَى انطالب -

           أعًال فصهُح  ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىعائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 64.34    -ة تقويم الطالب للمقرر:نتيج -5

إعرًببباد َظببباو انرقبببىتى عهبببً انفهبببى يبببٍ خبببالل االخرثببباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQانًىضىعُح تُظاو 

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 سابقال

-  

)يا هٍ و األعبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا هى يقرشح

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًغ%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

ذعببذَم  شَقببح انرقببىَى واالَرقببال إنببً 

 انًىضىعُح. االخرثاساخ 

ذعذَم  بش  انرقبىَى فبٍ 

 انًقشس

 أعرار انًقشس انفصم انذساعٍ انثاٍَ

 اعى يُغق انًادج :  د. َاعش يًُىٌ عثاط 

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 

 



 
 (8107/ 8106تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 يثادئ انرشتُح  اعى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًغرىٌ 3

 ( عًهٍ -( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انغاعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثُح  انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش          يرىفش        √ َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اعرار  عذد انقائًٍُ تانرذسَظ 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 156  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 151  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 127%      عذد انُاجذٍُ 64.11َغثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 24ٍ  عذد انشاعثُ%     15.63َغثح انشعىب 

انُغبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %17.53جُذ جذا  16%     12.56يًراص  13 

 %45يقثىل   66%      15.63جُذ  24 

 -تذريس المقرر : – 8

اإلنًاو انرشتُح ويفاهُهًا، ودوس األعشج فبٍ انرُشبأج االجرًاعُبح  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَغها -

 وذاسَخ انرشتُح وذعهُى انًشأج يٍ انًُظىس اإلعاليٍ. انغىَح،

 % 67 % نًا ذى ذذسَغه يٍ انًذرىٌ األعاعٍ نهًقشس -

 65√  <     64-67          67>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَظ تًذرىٌ انًقشس  -

 65<  √      64-67         67>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       أعانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساعح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً

 شفىٌ  َظشٌ                      شَقح ذقىَى انطالب -

             أعًال فصهُح ٍعًه 

 -ات المتاحة للتذريس :اإلمكان -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىعائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًغرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -مية:قيود إدارية وتنظي -4

 % 73.36    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعرًاد َظاو انرقىتى عهً انفهى يٍ خبالل ذطثُبق االخرثباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQانًىضىعُح تُظاو 

 

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق  -2

 السابق

 انرذسَة عهً َظى انرشتُح انذذَثح  -

)يا هٍ و األعبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا هى يقرشح



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 نًغ%ىل عٍ انرُفُزا ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

ذعببببببذَم  شَقببببببح ذقببببببىَى 

 انًقشس 

 أعرار انًقشس انفصم انذساعٍ األول االخرثاساخ انًىضىعُح

 اعى يُغق انًادج :  د. َاعش يًُىٌ عثاط 

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 



 
 (0202/ 0291تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الطباعة والنسخ والتجليد اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 ية لجنة ثالث  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  وخمسةاستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 501 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 501  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %5.389عدد                   %94.61عدد  جة االمتحان نتي -

  27 راسب                 474ناجح   

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات الحا بببلين  -

 عليها

                   %94.61الناجحون  

 -تدريس المقرر : – 0

بماهية الطباعبة  رف والمفاهيم النظرية المرتبطة اإللمام بالمعا  الموضوعات التي تم تدريسها -

والطرق واآلالت المستخدمه  أنواع الورق واألحبار  والطباعة 

   بالشاشة الحريرية  والطباعة الرقمية. 

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         المقرر  ىمدي التزام القائمين بالتدريس بمحتو -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 سىاألعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدرا

   تببببم كرونببببا جائحببببة ظببببل فببببيالتعلببببيم اإللكترونببببي  

اسببتحداو وسببائل التوا ببل االجتمبباعي ماببل ) إنشببا  

والواتس اب( باإلضافة إلبي  -جروب على الفيس بوك

 .WebExعقد محاضرات إلكترونية من خالل 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

   حة كرونا تم عقبد مشبروعات في ظل جائمشروعات بحاية

بحاية للطالب مرتبطبة ببالمقرر الدراسبي  والموضبوعات التبي 

يببتم تناولهببا فببي البحبب  ورفعهببا علببى منصببة الموديببل وتقيمهببا 

 .وابالغ الطالب بنتيجة بحاه

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 فرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوا  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %47.56    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

االختببارات م علبى الفهبم مبن خبالل نظبام يعتماد نظام التقبوا -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 . الطباعة الرقمية الحدياةالتدريب على  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إختيبار  -ظام اإلمتحان الموضوعى ) ح وخطب تم استخدام ن-1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8



 
 من متعدد(

 الطباعة الرقمية الحدياةتم تدريب الطالب على  -2

 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 فيذالمسةول عن التن توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 
 استاذ المقرر اانيالفصل الدراسى ال الطباعة الرقمية التدريب على  الطباعة الرقمية 

 غادة ربيع خليفة داسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 (0291/ 0298تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الطباعة والنسخ والتجليد لمقرراسم ا 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وخمسة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 344 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 356  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          % 0عدد                 %100عدد  نتيجة االمتحان  -

 0راسب              356ح ناج  

النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات الحا بببلين  -

 عليها

 %6.4ممتاز بنسبة  23

 %23.4 جيد جدا بنسبة 45 

 %56.7 جيد بنسبة 202

 %12.0 مقبول بنسبة  46 

 -تدريس المقرر : – 0

المرتبطة بماهية الطباعبة   اإللمام بالمعارف والمفاهيم النظرية  الموضوعات التي تم تدريسها -

والطرق واآلالت المستخدمه  أنواع الورق واألحبار  والطباعة 

 بالشاشة الحريرية  والطباعة الرقمية.   

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 ير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %47.56    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماد نظام التقبويم علبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQبنظام  الموضوعية

 التدريب على الطباعة الرقمية الحدياة.  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إختيبار  -تم استخدام نظام اإلمتحان الموضوعى ) ح وخطب -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 من متعدد(

 لطالب على الطباعة الرقمية الحدياةتم تدريب ا -2

 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 



 
 استاذ المقرر سى الاانيالفصل الدرا التدريب على الطباعة الرقمية  الطباعة الرقمية 

 اسم منسق المادة :  أ.د محمد زيدان عبد الحميد & د غادة ربيع خليفة

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 (0298/ 0297تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الطباعة والنسخ والتجليد اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   لتخصصا 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 واحد للمادة وثالثة للتطبيقى  استاذ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 275  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 223  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  10.76 نسبة                % 40.23 نسبة  نتيجة االمتحان  -

 راسب 24عدد ناجح                 100عدد   

 %13بنسبة ممتاز   20 النسبة المةوية % للناجحين دبقا للتقديرات الحا لين عليها -

 %20.6 بنسبة جيد جدا 46

 %2.6 بنسبة جيد 54

 %20.5 بنسبة مقبول 66

 -تدريس المقرر : – 0

 اإللمام بالمعارف والمفاهيم النظرية المرتبطة بماهية الطباعبة   الموضوعات التي تم تدريسها -

والطرق واآلالت المستخدمه  أنواع الورق واألحبار  والطباعة 

 بالشاشة الحريرية  والطباعة الرقمية.   

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         لموضوعات المقررمدي تغطية االمتحان  -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي           نظري                دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 رة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتواف  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 46.47   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمببباد نظبببام التقبببوبم علبببى الفهبببم مبببن خبببالل االختببببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

 الطباعة الرقميةالتدريب على  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 الطباعة الرقميةالتدريب على  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

تعببببببديل دريقببببببة التقببببببويم واالنتقببببببال إلببببببى 

 االختبارات الموضوعية. 

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الااني MCQاختبارات 

 أحمد سعيد العطاراسم منسق المادة :  د 

 التاريخ :    /    /                                          التوقيع :  



 
 (96نموذج رقم ) 

 (0297/ 0296تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 والتجليد الطباعة والنسخ  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 هيةة معاونة للتطبيقى  واثناناستاذ واحد للمادة  بالتدريسعدد القائمين  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 9

 156  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 144  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  16.2 نسبة           % 43.74 نسبة نتيجة االمتحان  -

 راسب  24عدد       ناجح      124عدد  

النسبببة المةويببة % للنبباجحين دبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

 %25.6 بنسبة ممتاز   34

 % 22.07بنسبة  جيد جدا34

 %   14.14بنسبة  جيد 21

 %20.04بنسبة   مقبول  31

 -تدريس المقرر : – 0

ة المرتبطة بماهية الطباعبة  اإللمام بالمعارف والمفاهيم النظري  الموضوعات التي تم تدريسها -

والطرق واآلالت المستخدمه  أنواع الورق واألحبار  والطباعة 

 بالشاشة الحريرية  والطباعة الرقمية.   

 % 40 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         لطالبدريقة تقويم ا -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  لمستلزمات والخاماتا -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %40.11    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خبالل تطبيبق االختببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

 

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 الحدياة  الطباعةالتدريب على نظم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -92

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

التبببدريب علبببى نظبببم الطباعبببة 

 الحدياة

تنظيم رحالت علمية للتدريب على 

 نظم الطباعة الحدياة

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الااني

 التاريخ :                         نزينب ياسياسم منسق المادة :  د 
 



 
 (8102/ 8102تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 قشاءاخ تانهغح انعشتُح اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ -( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثُح   َاخانُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذا 5

 غُش يرىفش         يرىفش        √ َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 373  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 354  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 351%    عذد انُاجذٍُ  11.15َسثح انُجاح  ٌ َرُجح االيرذا -

 3عذد انشاسثٍُ  %     5.35َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %7.56جُذ جذا   25    % 5.23يًراص   1  

 %61.21يقثىل  217    % 35.51جُذ  153

 -تذريس المقرر : – 8

اإلنًاو تانهغح انعشتُح ويفاهُهًا، وقىاعذ انُذى وانثشف  ذذسَسها انًىضىعاخ انرٍ ذى -

 وانثالغح، وذكىٍَ انجًم األسًُح وانفعهُح. 

 % 15 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 35√  <     34-65          65>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىي انًقشس  -

 35√  <      34-65         65>         يرذاٌ نًىضىعاخ انًقشسيذٌ ذغطُح اال -

 ذذسَة عًهٍ   يذاضشاخ َظشَح      أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ     َظشٌ                   شَقح ذقىَى انطالب -

             أعًال فصهُح ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 افشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشجيرىافشج      يرى  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 12.51   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعرًاد َظاو انرقىَى عهبً انفهبى يبٍ خبالل َظباو االخرثباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQانًىضىعُح تُظاو 

 انرذسَة عهً انرعهُى اإلنكرشوٍَ.  -2

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

إخرُاس  -ذى اسرخذاو َظاو اإليرذاٌ انًىضىعً )صخ وخطأ -1

   يٍ يرعذد(

)يا هٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 ال َىجذ

 -التطوير للمقرر للعا  القاد  :خطة  -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 
 أسرار انًقشس انفصم انذساسٍ األول االخرثاساخ انًىضىعُح ذطىَش  شَقح انرقىَى

 اسى يُسق انًادج :  د. هُثى صَُهى 

 

 



 
 (8102/ 8107تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 قشاءاخ تانهغح انعشتُح اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ -( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش               يرىفش  √ َظاو انًشاجعح انخاسجُح ناليرذاٌ 6

 اسرار وادذ  عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 275  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 256  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 211%      عذد انُاجذٍُ 32.42َسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 45عذد انشاسثٍُ  %     17.53َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %25.73جُذ جذا  66%   7.31يًراص  25 

 %23.12يقثىل    72%  25.75جُذ  53  

 -تذريس المقرر : – 8

ف اإلنًببباو تانهغبببح انعشتُبببح ويفاهُهًبببا، وقىاعبببذ انُذبببى وانثبببش انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

 وانثالغح، وذكىٍَ انجًم األسًُح وانفعهُح.

 % 15 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 35√  <      34-65          65>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ انًقشس  -

 35√  <      34-65         65>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ  َظشٌ                      شَقح ذقىَى انطالب -

            أعًال فصهُح  ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -ارية وتنظيمية:قيود إد -4

 % 35.3   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعرًببباد َظببباو انرقبببىتى عهبببً انفهبببى يبببٍ خبببالل االخرثببباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQانًىضىعُح تُظاو 

2-  

 ال َىجذ يالدظاخ نهًشاجع انخاسجً )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا  مااا تاام تن -2

 السابق

-  

)يا هٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا هى يقرشح



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 انًس%ىل عٍ انرُفُز ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

َقببح انرقببىَى واالَرقببال إنببً ذعببذَم  ش

 االخرثاساخ انًىضىعُح. 

ذعذَم  بش  انرقبىَى فبٍ 

 انًقشس

 أسرار انًقشس انفصم انذساسٍ انثاٍَ

 اسى يُسق انًادج :  د. هُثى صَُهى 

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (8107/ 8106تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 قشاءاخ تانهغح انعشتُح  اسى انًقشس 1

 ذكُىنىجُا انرعهُى   انرخصص 2

 األونٍ  انفشقح / انًسرىٌ 3

 ( عًهٍ -( َظشٌ + )  2)  عذد انىدذاخ / انساعاخ انًعرًذج 4

 نجُح ثالثُح   انُظاو انًرثع الخرُاس نجُح االيرذاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش        √ ح انخاسجُح ناليرذاٌَظاو انًشاجع 6

 اسرار وادذ عذد انقائًٍُ تانرذسَس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 156  عذد انطالب انًهرذقٍُ تانًقشس -

 155  عذد انطالب انزٍَ أدوا االيرذاٌ  -

 127اجذٍُ %     عذد ان34.67َُسثح انُجاح  َرُجح االيرذاٌ  -

 23عذد انشاسثٍُ  %    15.33َسثح انشسىب 

انُسبببببثح انً%ىَبببببح % نهُببببباجذٍُ  ثقبببببا نهرقبببببذَشاخ  -

 انذاصهٍُ عهُها

 %24.67جُذ جذا   37%   16.67يًراص  25 

 %33.33يقثىل   55%        15جُذ    15

 -تذريس المقرر : – 8

ويفاهُهًبببا، وقىاعبببذ انُذبببى وانثبببشف اإلنًببباو تانهغبببح انعشتُبببح  انًىضىعاخ انرٍ ذى ذذسَسها -

 وانثالغح، وذكىٍَ انجًم األسًُح وانفعهُح.

 % 35 % نًا ذى ذذسَسه يٍ انًذرىٌ األساسٍ نهًقشس -

 35√  <      34-65          65>         يذٌ انرضاو انقائًٍُ تانرذسَس تًذرىٌ انًقشس  -

 35√  <       34-65         65>         يذٌ ذغطُح االيرذاٌ نًىضىعاخ انًقشس -

 ذذسَة عًهٍ  يذاضشاخ َظشَح       أسانُة انرعهُى وانرعهى -

             دساسح دانح أَشطح فصهُح 

 األعًال انفصهُح )ذزكش( :   إيرذاٌ يُرصف انفصم انذساسً

 شفىٌ  َظشٌ                      شَقح ذقىَى انطالب -

        أعًال فصهُح      ٍعًه 

 -اإلمكانات المتاحة للتذريس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انًشاجع انعهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش يرىافشج  انىسائم انًعُُح-

 يرىافشجيرىافشج      يرىافشج تذسجح يذذودج    غُش   انًسرهضياخ وانخاياخ -

 ال َىجذ   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 35.56   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعرًاد َظاو انرقىتى عهً انفهى يٍ خبالل ذطثُبق االخرثباساخ  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQانًىضىعُح تُظاو 

 

 جع انخاسجًال َىجذ يالدظاخ نهًشا )إٌ وجذخ (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -2

 السابق

-  

)يا هٍ و األسبثاب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -2

) 

 َظاو اإليرذاٌ نٍ َرى ذعذَهه وفقا نًا هى يقرشح



 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -01

 ىل عٍ انرُفُزانًس% ذىقُد انرطىَش  ذىصُف انرطىَش يجاالخ انرطىَش 

انرذبببببببىل إنبببببببً انبببببببرعهى 

اإلنكرشوَبببٍ فبببٍ ذبببذسَس 

 انًقشس

 أسرار انًقشس انفصم انذساسٍ األول  انرذسَة اإلنكرشوٍَ

 اسى يُسق انًادج :  د. أدًذ غشتُح 

 انرىقُع :                                            انراسَخ :    /    /

 



 
 (1010/ 1029تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مبادئ علم النفس اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر        ظام المراجعة الخارجية لالمتحانن 6

 استاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 501  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 501  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  5.389عدد                 % 94661عدد  نتيجة االمتحان  -

 27راسب                    474ناجح   

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

                 % 94661الناجحون             

 -تدريس المقرر : – 1

 ع واإلنفعالت6 اإللمام بمبادئ علم النفس، والذكاء والدواف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 90 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي   محاضرات نظرية            أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

  ،تببببم كرونببببا جائحببببة ظببببل فببببيالتعلببببيم اإللكترونببببي  

اسببتحداو وسببائل التوا ببل االجتمبباعي ماببل ) إنشبباء 

والواتس اب( باإلضافة إلبي  -جروب على الفيس بوك

 WebEx6لكترونية من خالل عقد محاضرات إ

 شفوي  نظري                         لريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية عملي 

  ،في ظل جائحة كرونا تم عقبد مشبروعات مشروعات بحاية

بحاية للطالب مرتبطبة ببالمقرر الدراسبي  والموضبوعات التبي 

 يببتم تناولهببا فببي البحبب  ورفعهببا علببى منصببة الموديببل وتقيمهببا

 6وابالغ الطالب بنتيجة بحاه

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 دة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدو  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %90694    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماد نظام التقبويم علبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 التدريب على التعليم اإللكتروني6  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (ين الخارجيين مالحظات المراجع -7

إختيبار  -تم استخدام نظام اإلمتحان الموضوعى ) ح وخطب -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 من متعدد(

2-   



 
 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -ر للعام القادم :خطة التطوير للمقر -20

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 
    

 د6 مني سعيد أبو ناشي اسم منسق المادة :  



 
 (1029/ 1028تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مبادئ علم النفس اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  مستويالفرقة / ال 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ائيات :اإلحص – 2

 399  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 364  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  7632عدد                 % 92664عدد  نتيجة االمتحان  -

 26راسب               334ناجح   

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

 جيد جدا 0  ممتاز      0

 %567جيد   21

 %47مقبول 317

 -تدريس المقرر : – 1

 اإللمام بمبادئ علم النفس، والذكاء والدوافع واإلنفعالت6   الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 90 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي   محاضرات نظرية            أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         لريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  لوسائل المعينةا-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %90694    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ظام التقبويم علبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات اعتماد ن -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 التدريب على التعليم اإللكتروني6  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إختيبار  -الموضوعى ) ح وخطب  تم استخدام نظام اإلمتحان-1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 من متعدد(

2-   

 ال يوجد )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 
    

 اسم منسق المادة :  د6 مني سعيد أبو ناشي 

 



 
 

 (1028/ 1027رير مقرر دراسي )تق

 -معلومات أساسية : –أ 

 مبادئ علم النفس اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر          لخارجية لالمتحاننظام المراجعة ا 6

 استاذ واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 275  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 227  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  14655عدد                 % 41645عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب  

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

 جيد جدا 13ممتاز                       0   

 مقبول  131جيد                   40         

 -تدريس المقرر : – 1

 مبادئ علم النفس، والذكاء والدوافع واإلنفعالت6اإللمام ب الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 90 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         لريقة تقويم الطالب -

                 أعمال فصلية  ليعم 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -د إدارية وتنظيمية:قيو -4

 %45679    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمببباد نظبببام التقبببوبم علبببى الفهبببم مبببن خبببالل االختببببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

2-  

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

  - تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابقما  -8

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

لريقببببة التقببببويم واالنتقببببال إلببببى  تعببببديل

 االختبارات الموضوعية6 

تعديل لبر  التقبويم فبي 

 المقرر

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الااني

   د6 مني سعيد أبو ناشياسم منسق المادة : 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 (26نموذج رقم ) 

 (1027/ 1026تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مبادئ علم النفس  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 ولياأل  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر         نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 156  ب الملتحقين بالمقررعدد الطال -

 150  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %2عدد            %94عدد  نتيجة االمتحان  -

 غياب 6      راسب  3   ناجح    147 

النسبببة الميويببة % للنبباجحين لبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -

 عليها

 %10بنسبة  ممتاز 15

 %24 بنسبة جيد جدا  36

 % 32 بنسبة جيد 44 

 % 32بنسبة مقبول 44 

 -تدريس المقرر : – 1

 اإللمام بمبادئ علم النفس، والذكاء والدوافع واإلنفعالت6 الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 40 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 سىاألعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدرا

 شفوي  نظري                         لريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79673   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خبالل تطبيبق االختببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQضوعية بنظام المو

 

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -طوير للمقرر للعام القادم :خطة الت -20

 المسيول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الااني MCQاختبارات  االختبارات الموضوعية

 د6 مني سعيد أبو ناشياسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /التوقيع :                                            

 



 
 (61نموذج رقم ) 

 (1010/ 1069تقرير مقرر دراسي )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة اإلنجليزية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   متحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة اال 5

 غير متوفر         متوفر           *  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

 502  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 502 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  5.38عدد                 % 94.62عدد  تحان نتيجة االم -

 27راسب                     475ناجح   

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

                 % 94.62الناجحون         

 -تدريس المقرر : – 1

 Revision on all basic          tenses in English الموضوعات التي تم تدريسها -

language, Grammar exercises, Translation, The 

Importance of Maps  

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >45         44-60         60>         حان لموضوعات المقررمدي تغطية االمت -

 تدريب عملي   محاضرات نظرية            أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

   اسببتحدا    تببم كرونببا جائحببة ظببل فببيالتعلببيم اإللكترونببي

تواصببل االجتمبباعي م ببل ) إنشبباء جببروب علببى الفببيس وسببائل ال

والببواتس اب( باإلضببافة إلببي عقببد محاضببرات إلكترونيببة  -بببو 

 .WebExمن خالل 

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 

  فببي ظببل جائحببة كرونببا تببم عقببد   مشببروعات بح يببة

طبة ببالمقرر الدراسبي  مشروعات بح ية للطبالب مرتب

والموضببوعات التببي يببتم تناولهببا فببي البحبب  ورفعهببا 

علببى منصببة الموديببل وتقيمهببا وابببالن الطالببب بنتيجببة 

 .بح ه

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 فرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوا  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %01.04    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

االختببارات  اعتماد نظام التقبويم علبى الفهبم مبن خبالل نظبام -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

  MCQالموضوعية بنظام 



 
 . اختبارات اللغة اإلنجليزية الدوليةالتدريب على  -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إختيبار  -تم استخدام نظام اإلمتحان الموضوعى )صح وخطب -1

 من متعدد(

2-   

)ما هي و األسبباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -60

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
    

  أ.د أسامة مدني اسم منسق المادة : 



 
 (61نموذج رقم ) 

 (1069/ 1068راسي )تقرير مقرر د

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة اإلنجليزية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       *      م المراجعة الخارجية لالمتحاننظا 6

 استاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

 377  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 350 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  4عدد                 % 06عدد  نتيجة االمتحان  -

 14راسب               336ناجح   

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %0.2ممتاز بنسبة  1

 %11.7 جيد جدا بنسبة 41

 %20.4 جيد بنسبة 103

 %54.5 مقبول بنسبة 101

 -تدريس المقرر : – 1

 Revision on all basic          tenses in English الموضوعات التي تم تدريسها -

language, Grammar exercises, Translation, The 

Importance of Maps  

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >45         44-60         60>         متحان لموضوعات المقررمدي تغطية اال -

 تدريب عملي   محاضرات نظرية            أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ات والخاماتالمستلزم -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %01.04    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماد نظام التقبويم علبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

  MCQالموضوعية بنظام 

 على اختبارات اللغة اإلنجليزية الدولية.  التدريب -2

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إختيبار  -تم استخدام نظام اإلمتحان الموضوعى )صح وخطب -1

 من متعدد(

2-   

)ما هي و األسبباب من مقترحات ما لم يتم تن يمق  -9

) 

 ال يوجد



 
 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -60

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
    

 اسم منسق المادة : أ.د أسامة مدني  

 



 
 (61نموذج رقم ) 

 (1068/ 1067تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة اإلنجليزية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر             متوفر       *  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

 275  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 225  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  24.36عدد                 % 75.64عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب                    ناجح      

النسبببة الم%ويببة % للنبباجحين  بقببا للتقببديرات الحاصببلين  -

 عليها

 جيد جدا 54ممتاز                     50    

 مقبول   66جيد                54          

 -تدريس المقرر : – 1

 Revision on all basic          tenses in English الموضوعات التي تم تدريسها -

language, Grammar exercises, Translation, The 

Importance of Maps 

 % 00 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                 أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 ة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرج  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %45.71   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمببباد نظبببام التقبببوبم علبببى الفهبببم مبببن خبببالل االختببببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

 MCQالموضوعية بنظام 

2-  

 الحظات للمراجع الخارجىال يوجد م )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

  - ما تم تن يمق من مقترحات التطوير  ي العا  السابق -8

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح )ما هي و األسباب (ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -60

 المس%ول عن التنفيذ وير توقيت التط توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تعبببببديل  ريقبببببة التقبببببويم واالنتقبببببال إلبببببى 

 االختبارات الموضوعية. 

تعديل  بر  التقبويم فبي 

 المقرر

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي ال اني

 أ.د / أسامة مدنياسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 (61نموذج رقم ) 

 (1067/ 1061تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة اإلنجليزية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 األولي  الفرقة / المستوي 3

 ملي( ع -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر           *  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

 156  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 152 لذين أدوا االمتحان عدد الطالب ا -

          % 7.2عدد          % 02.4عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب 11      ناجح         141

 %3.0 بنسبة ممتاز 6 النسبة الم%وية % للناجحين  بقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %14.4 بنسبة جيد جدا 22

 %26.3 بنسبة جيد40

 %44.0 بنسبة مقبول  73

 -تدريس المقرر : – 1

 Revision on all basic          tenses in English الموضوعات التي تم تدريسها -

language, Grammar exercises, Translation, The 

Importance of Maps 

 % 40 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >45         44-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >45         44-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 منتصف الفصل الدراسى األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 افرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متو  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 40.67   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

يبق االختببارات إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خبالل تطب -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

 MCQالموضوعية بنظام 

 

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

  - ما تم تن يمق من مقترحات التطوير  ي العا  السابق -8

 مقترحنظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -60

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /        دنيمأ.د أسامة اسم منسق المادة :  



 
 



 
 

 
 (61نموذج رقم ) 

 لقسم تكنولوجيا مادة دراسات بيئية تقرير مقرر دراسي 
(0261 /0202) 

 -معلومات أساسية : –أ 
 دراسات بيئية اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعليم   التخصص 2
 الثالثة   الفرقة / المدتهي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5
 غير متهفر        √ متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 503 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 474  ن عدد الطالب الذين أدوا االمتحا -
 غياب 24              474ناجح       نتيجة االمتحان  -
الندبة المئهية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 ممتاز   10
 جيد جدا  46

 جيد 244
 مقبهل  124

 -تدريس المقرر : – 0
 /التهقيع :                                            التاريخ :    /    

 
 
 
 

 


