
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى 

 

 ( 2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل الى  تكنولوجيا التعليم اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم  التخصص 2

 االولى   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  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 428  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 391  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

   نتيجة االمتحان  -

 %8.64   راسب 37                 %91.36 ناجح391  

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا     %9.34ممتاز                 1.16%             

 مقبول   %44.62             جيد                   36.21%

 -تدريس المقرر : – 2

 تكنولوجيا التعليم. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 الوسائل التعليمية وتصنيفاتها. -2

 أسس اختيار وقواعد استخدام وخطوات إنتاج الوسائل التعليمية. -3

 اللوحات التعليمية. -4

 الوسائط المتعددة. -5

 وئية.مبادئ العروض الض -6

 ج 96 ج 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 -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             تعلمأساليب التعليم وال -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      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

 ج 97.5   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إستخدام البرمجيات الكمبيوترية النتاج الوسائل التعليمية  -1 -قترحات تحسين المقرر :م -6

 توظيف المستحدثات التكنولوجية فى العملية التعليمية  -2

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق
 م على الفهم من خالل نظام البوكليتيإعتماد نظام التقو •

 المناهج الدراسية استخدام برمجيات الوسائط المتعددة  فى شرح محتوى   •

 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  :  -10

 المسةول عن التنفيذ لتطوير  توقيت ا توصيف التطوير مجاالت التطوير  



 
 

تبببدريب الطبببالب علبببى  

إنتبببباج بببببرامج تعليميببببة 

داخل  وتوظيفها  إلكترونية 

 الفصل الدراسى 

إسببببتخدام عببببدد مببببن 

 powerالبرامج ومنها 

point 

Video scribe 

 أستاذ المقرر   ثانى الفصل الدراسى ال

       اسم منسق المادة :  عماد بديع خيرى 

 التاريخ :    /    /                                   التوقيع :         

 

 



 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2017/2018تقرير مقرر مدخل إلى تكنولوجيا التعليم )

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم  اسم المقرر 1

 حاسب اآلليتكنولوجيا التعليم وال  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

 ةة تدرريس وعضو هيةة معاونةعضو هي  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 459  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 371  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ج          46.41راسب  213ج          عدد  53.59ناجح  246  نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

          جيبببببببد جبببببببدا            %7.41ممتببببببباز           4.58%

 مقبول       %30.07            جيد   11.55%

 

 -تدريس المقرر : – 2

يم بمببا يخببدم األخصببائي المفاهيم األساسية لتكنولوجيا التعلبب   -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 المعلم بقسم تكنولوجيا التعليم 

 نظريات االتصال التعليمي  – 2

 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية -3

 تصنيف الوسائل التعليمية -4

 التصميم التعليمي    – 5

 إنتاج المواد التعليمة  – 6

االتجاهببات المسببتقبلية لتوظيببف تكنولوجيببا التعلببيم لتواكببب  -7

 .  ICTلتقدم الهائل في تكنولوجيا االتصاالت  والمعلومات  ا

 معايير اختيار  مصادر التعلم   -8

 خطوات انتاج وسائل تكنولوجيا التعليم -9

 انتاج اللوحة الوبرية -10

 إنتاج اللوحة الجيبية -11

 انتاج اللوحة االخبارية -12

 إنتاج الحقيبة التعليمية – 13

 ج 85 محتوي األساسي للمقررج لما تم تدريسه من ال -

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

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

 تدريب عملي    √   محاضرات نظرية  √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال نصف الفصل الدراسي

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  اجع العلميةالمر -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  الوسائل المعينة-



 
 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %86    -الطالب للمقرر:  نتيجة تقويم -5

 اضا ة برامج الكترونية جديدة للمقرر    -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضا ة الطالب على جروب خاص بالمادة   -2

 عقد ورش عمل   -3

 

 التوجد مالحظات للمراجعيين الخارجيين. )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي  -8

 السابق

 اضا ة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 اضا ة الطالب على جروب خاص بالمادة   -2

 عقد ورش عمل   -3

 

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  :  -10

 المسةول عن التنفيذ ر  توقيت التطوي توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تو ير نماذج  - المجال العملى  

الكترونية  

 متعلقة بالمادة  

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر 

    

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد مصطفي عصر

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2016/2017رر مدخل إلى تكنولوجيا التعليم)تقرير مق

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم  اسم المقرر 1

 جميع الشعب  التخصص 2

 األولي الفرقة / المستوي 3

 ي( عمل   2( نظري + )      2)       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيةة تدرريس وعضو هيةة معاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 483  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ج  راسب          5.19عدد  28ناجح     %89.61عدد483 نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  %17.81      ممتاز     3.90%

 مقبول   %28.39       جيد      ج  34.32   

 -تدريس المقرر : – 2

المفاهيم األساسية لتكنولوجيا التعلببيم بمببا يخببدم األخصببائي   -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 المعلم بقسم تكنولوجيا التعليم 

 نظريات االتصال التعليمي  – 2

 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية -3

 سائل التعليميةتصنيف الو -4

 التصميم التعليمي    – 5

 إنتاج المواد التعليمة  – 6

االتجاهببات المسببتقبلية لتوظيببف تكنولوجيببا التعلببيم لتواكببب  -7

 .  ICTالتقدم الهائل في تكنولوجيا االتصاالت  والمعلومات  

 معايير اختيار  مصادر التعلم   -8

 خطوات انتاج وسائل تكنولوجيا التعليم -9

 اج اللوحة الوبريةانت -10

 إنتاج اللوحة الجيبية -11

 انتاج اللوحة االخبارية -12

 إنتاج الحقيبة التعليمية – 13

 ج 85 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

 85<            84-60      √       60>         ة االمتحان لموضوعات المقررمدي تغطي -

 تدريب عملي     √محاضرات نظرية        √  أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية      √دراسة حالة             √     

 األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال نصف الفصل الدراسي

 نظري                  شفوي     √    الطالبدريقة تقويم   -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المراجع العلمية -

 افرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متو √  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  المستلزمات والخامات -



 
 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 76   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضا ة برامج الكترونية جديدة للمقرر    -4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضا ة الطالب على جروب خاص بالمادة   -5

 عمل   عقد ورش -6

 

 التوجد مالحظات للمراجعين الخارجيين. )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 اضا ة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4

 اضا ة الطالب على جروب خاص بالمادة   -5

 عقد ورش عمل   -6

 

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  :  -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تو ير نماذج  - المجال العملى  

الكترونية  

 متعلقة بالمادة  

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر 

    

 أ.م.د/ أحمد مصطفي عصر  اسم منسق المادة :

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 قسم اإلعالم التربوي 

 2017 -  2016( 2تقرير مقرر مدخل إلى علوم المسرح )

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2) مدخل الى علوم المسرح اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 االولي   الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم ختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع ال 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  480 متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -

 ( % 86.66بنسبة )       ( ناجح 416عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (  %13.33بنسبة  )         ( راسب 64عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   12.29)       ( ممتاز  26.45%)

 %( مقبول  35.00)         %( جيد  12.91)

 -تدريس المقرر: – 2

 مبادئ وأسس فن الكتابة المسرحية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أسس التمثيل المسرحي.  _

 مبادئ وأسس اإلخراج المسرحي. _

 اإلضاءة المسرحية.  _

 الديكور والمالبس المسرحية. _

 الموسيقي المسرحية _

 األجناس األدبية  _

 مصطلحات مسرحية  _

 .تطبيقات عملية وشفهية  _

المئويببة % لمببا تببم تدريسبب  مببن  النسبببة -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

مببدي التبباام القبباامين بالتببدريس بمحتببوي  -

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

 المحاضرة المطورة .  _ أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت . _

 استراتيجية التعلم القاام على المشروعات .  _

 العصف الذهني . _

 استراتيجية التعلم التعاوني . _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث . _

 استراتيجيات التعلم الذاتي . _

 االكتشاف . _

 لعب األدوار _

 )   ( شفوي        )√( نظري            طريقة تقويم الطالب -

 )  ( عملي       )√( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )  ( غير متوافرة )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة الوساال المعينة -

 متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( )  ( متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.14   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ك يتطلب إضافة ساعات تطبيقية للمقرر وذلك لطبيعة المادة، وتطبيق ذل -مقترحات تحسين المقرر : -6

تعديل الالاحة الدراسية، كذلك إضافة نصوص مسرحية إلي المقرر 

 الدراسي ألن النص المسرحي هو أساس المسرح.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدراسى

 اليوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة ساعات تطبيقية 

للمقرر وذلك لطبيعة المادة، 

وتطبيق ذلك يتطلب تعديل  

الالاحة الدراسية، كذلك  

  إضافة نصوص مسرحية إلي

المقرر الدراسي ألن النص  

 المسرحي هو أساس المسرح

 القسم  قاام علي تعديل االاحة

 هناء السيد أستاذ المقرر: د /  رج عمر  رج                         مشرف القسم: أ.د /    

 التوقيع:     
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 2018 -2017( 2تقرير مقرر )مدخل إلى علوم المسرح )

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2مدخل الى علوم المسرح ) قرراسم الم 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 االولي   الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ر    )    ( غير متوفر)√( متوف نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 372 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  75.54بنسبة )          ( ناجح   281عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (  %24.46)  بنسبة            ( راسب 91عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا   (%11.29)       ( ممتاز  9.95%)  

 %( مقبول 36.56)        ( جيد 17.74%)  

 -تدريس المقرر: – 2

 مبادئ وأسس فن الكتابة المسرحية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أسس التمثيل المسرحي.  _

 بادئ وأسس اإلخراج المسرحي.م _

 اإلضاءة المسرحية.  _

 الديكور والمالبس المسرحية. _

 الموسيقي المسرحية _

 األجناس األدبية  _

 مصطلحات مسرحية  _

 تطبيقات عملية وشفهية.  _

النسبببة المئويببة % لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

امين بالتببدريس بمحتببوي مببدي التبباام القببا -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

 85)√( <            84-60)   (            60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
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 المحاضرة المطورة .  _ أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت . _

 م القاام على المشروعات . استراتيجية التعل _

 العصف الذهني . _

 استراتيجية التعلم التعاوني . _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث . _

 استراتيجيات التعلم الذاتي . _

 االكتشاف . _

 لعب األدوار _

 )√( نظري                   )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية          )  ( عملي

 -مكانات المتاحة للتدريس: اإل-3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوساال المعينة -

 متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( )  ( متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 80.18   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إضافة ساعات تطبيقية للمقرر وذلك لطبيعة المادة، وتطبيق ذلك يتطلب  -مقترحات تحسين المقرر : -6

تعديل الالاحة الدراسية، كذلك إضافة نصوص مسرحية إلي المقرر 

 لمسرح.الدراسي ألن النص المسرحي هو أساس ا

التدريب العملي للطالب علي كيفية تحويل النص المسرحي الي عرض 

 وكيفية ادارة العمل بشكل سليم

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدراسى

 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدراسى نفيذه من مقترحات ما لم يتم ت -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة نصوص مسرحية إلي  

المقرر الدراسي ألن النص  

المسرحي هو أساس المسرح. 

عملي للطالب علي  التدريب ال

كيفية تحويل النص المسرحي 

الي عرض وكيفية ادارة  

 العمل بشكل سليم

 أستاذ المقرر العام القادم والحالي  قاام علي تعديل االاحة

 مشرف القسم: أ.د /حنان يشار                                                              أستاذ المقرر:    

 د/ محمد سرور(            - رج  )د /  رج عمر

 التوقيع:   
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 2019 -2018( 2(تقرير مقرر )مدخل إلى علوم المسرح

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2مدخل الى علوم المسرح ) اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 االولي   الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 428 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 392 الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -

 ( %99.74بنسبة )     ( ناجح   391عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (  %00.26بنسبة  )        ( راسب  1عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %27.55)       ( ممتاز  4.59%) 

 ول ( مقب%31.88)         ( جيد 35.71%)

 -تدريس المقرر: – 2

 مبادئ وأسس فن الكتابة المسرحية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أسس التمثيل المسرحي.  _

 مبادئ وأسس اإلخراج المسرحي. _

 اإلضاءة المسرحية.  _

 الديكور والمالبس المسرحية. _

 الموسيقي المسرحية _

 األجناس األدبية  _

 مصطلحات مسرحية  _

 تطبيقات عملية وشفهية.  _

النسبببة المئويببة % لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

مببدي التبباام القبباامين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

 85)√( <            84-60)   (            60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
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 المحاضرة المطورة .  _ أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت . _

 استراتيجية التعلم القاام على المشروعات .  _

 العصف الذهني . _

 استراتيجية التعلم التعاوني . _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث . _

 استراتيجيات التعلم الذاتي . _

 االكتشاف . _

 ألدوارلعب ا _

 )√( نظري                   )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية          )  ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 محدودة )  ( غير متوافرة )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة الوساال المعينة -

 متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( )  ( متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 89.88   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اسىتم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدر -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدراسى

 اليوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  طوير توصيف الت مجاالت التطوير 

إضافة مالحق بالكتاب 

الجامعي خاصة باالنشطة 

 المسرحية تنفذ تطبيقيا  

إضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 استاذ المادة القادم  العام الحالي

   

 مشرف القسم / أ.د/ حنان يشار                                                                         أستاذ المقرر

                                 د/مني عبد المقصود ( -)د/هند أحمد منصور

 التوقيع: 
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 2020 -  2019(2()مدخل إلى علوم المسرحتقرير مقرر 

 معلومات أساسية :  –أ 

 ( 2علوم المسرح ) إلىمدخل  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

   األولي مستوي الفرقة / ال 3

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

  لجان امتحانات من داخل القسم إعداد النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 مدرس    2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -متخصصة : معلومات –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 365 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 360 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 % ( 93.8( ناجح       بنسبة ) 338عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 6.09( راسب         بنسبة  ) 22عدد )

النسبة الم وية ي للناجحين  بقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

- 

 -تدريس المقرر : – 2

 مبادئ وأسس فن الكتابة المسرحية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أسس التمثيل المسرحي.  _

 مبادئ وأسس اإلخراج المسرحي. _

 اإلضاءة المسرحية.  _

 الديكور والمالبس المسرحية. _

 الموسيقي المسرحية _

 األجناس األدبية  _

 مصطلحات مسرحية  _

 تطبيقات عملية وشفهية.  _

ي لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر 
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

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

 

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

 المحاضرة المطورة .  _ أساليب التعليم والتعلم  -

 استراتيجية حل المشكالت . _

 استراتيجية التعلم القاام على المشروعات .  _

 العصف الذهني . _
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 استراتيجية التعلم التعاوني . _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث . _

 استراتيجيات التعلم الذاتي . _

 االكتشاف . _

 لعب األدوار _

 : التعليمية المنصات عبر التعلم _

_ Facebook  √ 

_ Whatsapp  √ 

 )√( نظري                   )   ( شفوي  ريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي )       )√( أعمال فصلية      

  األبحاث العلمية( √)

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ساعات عملية للمادة بجانب الساعات النظرية إضافة -1 -المقرر:مقترحات تحسين  -6
المسرح   إدخال  -2 تطور  بطبيعة  والمرتبطة  الحديثة  الموضوعات 

 والتقنيات الحديثة  المستخدمة في المسرح
 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند  تنفيذ المقرر. -3 
مسرحية    -4 نصوص  من   إلى إضافة  معظمها  يكون   المقرر 

 كالسيكيات المسرح . 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  ي العام   -8

 السابق 
 الدراسي المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر  اغلبتم تنفيذ 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 األسباب (
 يوجد  ال

 -رر للعام القادم :خطة التطوير للمق -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة مالحق بالكتاب 

الجامعي خاصة  

المسرحية   باألنشطة

 تنفذ تطبيقيا  

إضافة ساعات تدريس 

 النظريالمقرر 
 العام الحالي القادم 

إدارة   -قررالم أستاذ
 رااسة القسم  -الكلية

 

                                          السيد هناء د.أ/  القسم مشرف                             منصور هند د         حبرك منى /د    : أستاذ المقرر  

 التوقيع :                 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 -2016تقرير مقرر )مدخل للعالقات العامة( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل للعالقات العامة  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     ر لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيا 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 484 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %86.16بنسبة )         ( ناجح  417عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %13.84بنسبة   )         ( راسب 67عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %10.54)     ( ممتاز    3.09%)

 ( مقبول %54.96)     ( جيد     17.56%)

 -تدريس المقرر: – 2

 أهميتها .  –أهدافها   -مفهوم العالقات العامة ونشأتها وتطورها _ تدريسها  الموضوعات التي تم -

مبادئ العالقات   -وظائف العالقات العامة    –فلسفة العالقات العامة   _

 أخصائي العالقات العامة. –العامة المتعلقة بممارسة النشاط 

 مقارنة بين العالقات العامة والنشاطات األخرى .  _

 لعالقات العامة.االتصال ووسائله في ا _

 تنظيم وتخطيط العالقات العامة. _

اهمية االعالالالن   -وظائف االعالن  -أنواع اإلعالن  -مفهوم اإلعالن   _

التعرض لوسائل   -االعالن واالنشطة االتصالية االخرى    -وفوائده  

 االتصال اإلعالني

ضالالوابط االالناعة  -التالالأريرات االقتصالالاداة واالجتماعيالالة ل عالالالن  _

 عالميا .اإلعالنات فى مصر و

 إمتحان ميد ترم _

 ماهية وأنواع إعالن المسئولية االجتماعية _

 أسس إعالن  المسئولية االجتماعية _

مزااالالا وعيالالو    -أساليب التسواق المباشالالر  -مفهوم التسواق المباشر _

االعتبالالارات الواجالالب مراعاتهالالا   -التسواق المباشر عبالالر التليفزاالالون

 فى التسواق المباشر عبر التليفزاون.

اآلرالالار االابابيالالة   -ام إعالن التسواقى المباشر التليفزاالالونىايغ تقد _

أرر إعالنات التسواق المباشر   -والسلبية إلعالنات التسواق المباشر

 أنواع االستماالت اإلعالنية. -على مراحل اتخاذ قرار الشراء

عنااالالر   -وظائفالاله    –أهدافالاله    –أهميتالاله    -تعراف التسواق السياسالالى _

 عملية التسواق السياسى.

 -قواعد التسواق السياسي  -ساليب وإستراتيبيات التسواق السياسيأ _

 أنماط التسواق السياسي وأدواته.

النسالالبة المئواالالة ا لمالالا تالالم تدراسالاله مالالن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدراس 



 
 

مالالدي التالالزام القالالائمين بالتالالدراس بمحتالالوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

   المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيبية التعلم التعاوني  

      استراتيبيات التعلم الذاتي 

 )√( شفوي               )√( نظري     طراقة تقوام الطال  -

 ( عملي  )    )√( أعمال فصلية      

 -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 اوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.86   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة استخدام التكنولوجيا فى اإلعالن.  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال اوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ه مببن مقترحببات التطببوير  ببي ما تم تنفيذ  -8

 العام السابق
 ال اوجد 

 ال اوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

دراسة استخدام التكنولوجيا   -

 فى اإلعالن. 
 أستاذ المقرر - لحالي والقادم العام  - البانب التطبيقى  -

    

 مشرف القسم:أ.د/ هناء السيد                           د/ مريهان منصور أبوسنة              :أستاذ المقرر

 

         التوقيع:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2018 -2017تقرير مقرر )مدخل للعالقات العامة( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 قات العامة مدخل  للعال  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 ن بالتدريس عدد القائمي 7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 371 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %92.18بنسبة )           ( ناجح  342عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %7.82بنسبة   )             ( راسب 29عدد )

حين  بقببببا النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباج -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %18.06)         ( ممتاز 11.32%)

 ( مقبول%40.16)      ( جيد      22.64%)

 -تدريس المقرر: – 2

 أهميتها .  –أهدافها   -مفهوم العالقات العامة ونشأتها وتطورها _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مبادئ العالقات   -عالقات العامة  وظائف ال  –فلسفة العالقات العامة   _

 أخصائي العالقات العامة. –العامة المتعلقة بممارسة النشاط 

 مقارنة بين العالقات العامة والنشاطات األخرى .  _

 االتصال ووسائله في العالقات العامة. _

 تنظيم وتخطيط العالقات العامة. _

عالالالن اهمية اال  -وظائف االعالن  -أنواع اإلعالن  -مفهوم اإلعالن   _

التعرض لوسائل   -االعالن واالنشطة االتصالية االخرى    -وفوائده  

 االتصال اإلعالني

ضالالوابط االالناعة  -التالالأريرات االقتصالالاداة واالجتماعيالالة ل عالالالن  _

 اإلعالنات فى مصر وعالميا .

 إمتحان ميد ترم _

 ماهية وأنواع إعالن المسئولية االجتماعية _

 أسس إعالن  المسئولية االجتماعية _

مزااالالا وعيالالو    -أساليب التسواق المباشالالر  -التسواق المباشر  مفهوم _

االعتبالالارات الواجالالب مراعاتهالالا   -التسواق المباشر عبالالر التليفزاالالون

 فى التسواق المباشر عبر التليفزاون.

اآلرالالار االابابيالالة   -ايغ تقدام إعالن التسواقى المباشر التليفزاالالونى _

ت التسواق المباشر أرر إعالنا  -والسلبية إلعالنات التسواق المباشر

 أنواع االستماالت اإلعالنية. -على مراحل اتخاذ قرار الشراء

عنااالالر   -وظائفالاله    –أهدافالاله    –أهميتالاله    -تعراف التسواق السياسالالى _

 عملية التسواق السياسى.

 -قواعد التسواق السياسي  -أساليب وإستراتيبيات التسواق السياسي _

 أنماط التسواق السياسي وأدواته.



 
 

لمئواالالة ا لمالالا تالالم تدراسالاله مالالن النسالالبة ا -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدراس 

مالالدي التالالزام القالالائمين بالتالالدراس بمحتالالوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 ) √ (  المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 ) √ ( إستراتيبية التعلم التعاوني  

 ) √ (      ستراتيبيات التعلم الذاتي ا

 )√( شفوي   )√( نظري              طراقة تقوام الطال  -

 ( عملي  )√( أعمال فصلية       )

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة راجع العلميةالم -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلزمات والخامات -

 ال اوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 77.36   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة نماذج االتصال فى العالقات العامة. - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الحمالت اإلعالمية لألحزا  السياسية. -

 ال اوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 المقترحات والتطوارات تم تنفيذ كافة -

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطوارات ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

دراسة نماذج االتصال فى   -

 العالقات العامة.

الحمالت اإلعالمية   -

 لألحزا  السياسية.

 أستاذ المقرر - العام الحالي والقادم  - البانب التطبيقى  -

    

                               مشرف القسم :د/حنان يشار                                 مريهان منصور أبوسنة     /د  : أستاذ المقرر 

           التوقيع:   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2019 -2018)مدخل للعالقات العامة( تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل للعالقات العامة  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 394 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 361 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %98.06بنسبة )         ( ناجح 354عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %1.94بنسبة   )         ( راسب  7عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %31.85)       ( ممتاز 9.69%)

 ( مقبول %26.31( جيد        )30.19%)

 -تدريس المقرر: – 2

 أهميتها .  –أهدافها   -ا وتطورهامفهوم العالقات العامة ونشأته _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مبادئ العالقات   -وظائف العالقات العامة    –فلسفة العالقات العامة   _

 أخصائي العالقات العامة. –العامة المتعلقة بممارسة النشاط 

 مقارنة بين العالقات العامة والنشاطات األخرى .  _

 االتصال ووسائله في العالقات العامة. _

 العامة. تنظيم وتخطيط العالقات _

اهمية االعالالالن   -وظائف االعالن  -أنواع اإلعالن  -مفهوم اإلعالن   _

التعرض لوسائل   -االعالن واالنشطة االتصالية االخرى    -وفوائده  

 االتصال اإلعالني

ضالالوابط االالناعة  -التالالأريرات االقتصالالاداة واالجتماعيالالة ل عالالالن  _

 اإلعالنات فى مصر وعالميا .

 إمتحان ميد ترم _

 إعالن المسئولية االجتماعيةماهية وأنواع   _

 أسس إعالن  المسئولية االجتماعية _

مزااالالا وعيالالو    -أساليب التسواق المباشالالر  -مفهوم التسواق المباشر _

االعتبالالارات الواجالالب مراعاتهالالا   -التسواق المباشر عبالالر التليفزاالالون

 فى التسواق المباشر عبر التليفزاون.

اآلرالالار االابابيالالة   -ايغ تقدام إعالن التسواقى المباشر التليفزاالالونى _

أرر إعالنات التسواق المباشر   -والسلبية إلعالنات التسواق المباشر

 أنواع االستماالت اإلعالنية. -على مراحل اتخاذ قرار الشراء

عنااالالر   -وظائفالاله    –أهدافالاله    –أهميتالاله    -تعراف التسواق السياسالالى _

 عملية التسواق السياسى.

 -واعد التسواق السياسيق  -أساليب وإستراتيبيات التسواق السياسي _

 أنماط التسواق السياسي وأدواته.



 
 

النسالالبة المئواالالة ا لمالالا تالالم تدراسالاله مالالن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدراس 

مالالدي التالالزام القالالائمين بالتالالدراس بمحتالالوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

 85)√( <            84-60)   (            60> )  (  المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -

   المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيبية التعلم التعاوني  

   استراتيبيات التعلم الذاتي 

 :التعلم عبر المنصات التعليمية

Facebook    √ 

  Whatsapp  √    

 )√( شفوي    )√( نظري            ال طراقة تقوام الط -

 )√( 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 مات والخاماتالمستلز -

 ال اوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.62   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر.  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال اوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي ما تم تنفي  -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطوارات

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطوارات ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ات تطبيقى  إضافة ساع -

 للمقرر بالالئحة
 إدارة الكلية  - العام الحالي والقادم  - البانب التطبيقى  -

    

 مشرف القسم :د/حنان يشار                                                           أستاذ المقرر : د/ مريهان منصور أبوسنة  

  التوقيع:   



 
 

 2020 - 2019تقرير مقرر )مدخل للعالقات العامة( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل للعالقات العامة  اسم المقرر 1

  التربوياإلعالم  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر ية لالمتحاننظام المراجعة الخارج 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 366 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 361 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %93.99( ناجح         بنسبة ) 339عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ا( 6.09بنسبة   )        ( راسب   22عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

- 

 -تدريس المقرر: – 2

 أهميتها .  –أهدافها   -مفهوم العالقات العامة ونشأتها وتطورها _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 مبادئ العالقات  -وظائف العالقات العامة    –فلسفة العالقات العامة   _

 أخصائي العالقات العامة. –العامة المتعلقة بممارسة النشاط 

 مقارنة بين العالقات العامة والنشاطات األخرى .  _

 االتصال ووسائله في العالقات العامة. _

 تنظيم وتخطيط العالقات العامة. _

 اإلعالالالن  أهمية  -اإلعالنوظائف    -أنواع اإلعالن  -مفهوم اإلعالن   _

التعرض لوسائل   -  األخرىاالتصالية    ةواألنشط  اإلعالن  -وفوائده  

 االتصال اإلعالني

ضالالوابط االالناعة  -التالالأريرات االقتصالالاداة واالجتماعيالالة ل عالالالن  _

 مصر وعالميا . فياإلعالنات 

 ماهية وأنواع إعالن المسئولية االجتماعية _

 أسس إعالن  المسئولية االجتماعية _

االالا وعيالالو  مزا  -أساليب التسواق المباشالالر  -مفهوم التسواق المباشر _

االعتبالالارات الواجالالب مراعاتهالالا   -التسواق المباشر عبالالر التليفزاالالون

 فى التسواق المباشر عبر التليفزاون.

اآلرالالار االابابيالالة   -ايغ تقدام إعالن التسواقى المباشر التليفزاالالونى _

أرر إعالنات التسواق المباشر   -والسلبية إلعالنات التسواق المباشر

 أنواع االستماالت اإلعالنية. -على مراحل اتخاذ قرار الشراء

عنااالالر   -وظائفالاله    –أهدافالاله    –أهميتالاله    -تعراف التسواق السياسالالى _

 عملية التسواق السياسى.

 -قواعد التسواق السياسي  -أساليب وإستراتيبيات التسواق السياسي _

 أنماط التسواق السياسي وأدواته.

 من المقرر الدراسي %98تم تدراس النسالالبة المئواالالة ا لمالالا تالالم تدراسالاله مالالن  -



 
 

 قررالمحتوي األساسي للم

مالالدي التالالزام القالالائمين بالتالالدراس بمحتالالوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

   المطورة  المحاضرة أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيبية التعلم التعاوني  

      استراتيبيات التعلم الذاتي 

 التعلم عبر المنصات التعليمية  -

Facebook   √ 

 )√( نظري               )√( شفوي طراقة تقوام الطال  -

 )√( أعمال فصلية       ) ( عملي 

           العلمية األبحاث)√( 

 -ريس: اإلمكانات المتاحة للتد-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 اوجد    -:قيود إدارية وتنظيمية -4

 ا   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر.  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال اوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطوارات

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطوارات مقترحات ما لم يتم تنفيذه من  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة ساعات تطبيقى   -

 للمقرر بالالئحة
 إدارة الكلية  - العام الحالي والقادم  - التطبيقي البانب  -

    

 السيد هناء /د.أ:  القسم مشرف                          رر : د/ مريهان منصور أبوسنة      أستاذ المق

  التوقيع:   

 

 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017  -2016تقرير مقرر )مدخل للراديو والتليفزيون( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 والتليفزيون للراديو مدخل  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     تبع الختيار لجنة االمتحانات النظام الم 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 الب ط 477 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 89.93بنسبة       (ناجح 429عدد ) نتيجة االمتحان  -

      %10.07 بنسبة       ( راسب48عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا  %11.53)       ( ممتاز  4.82%)

 ( مقبول  %59.95)      (جيد    13.62%)

 -تدريس المقرر : – 2

 نشأة الراديو والتليفزيون    _ وضوعات التي تم تدريسها الم -

 األقمار الصناعية نشأتها وتطورها _

 القمر الصناعى وكيفية اطالقة وعمله  _

 القمر ا لصناعى العربي نشأته وتاريخ _

 القنوات الفضائية _

 الوظيفة اإلخبارية في الراديو والتليفزيون  _

 التليفزيون التفاعلي _

 الراديو الرقمى _

تى تواجه الراديو و التليفزيون في ظل التطور المشكالت ال  _

 التكنولوجى 

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

 85)√( <            84-60)   (            60> )  (  عات المقررمدي تغطية االمتحان لموضو -



 
 

 المحاضرة المطورة          _ أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة     _

 واجبات منزلية   _

 االوراق البحثية  _

 استراتيجة التعلم الذاتى  _

 )√( نظري                   )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 فصلية          )   ( عملي )√( أعمال

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المراجع العلمية -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 ة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة )  ( متوافرة )√ ( متوافر المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 74.78  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اطالع الطالب على المراجع العلمية في مجال التخصص  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر. .2

ضم اضافته  يشارك الطالب مع استاذ المقرر في اختيار جزء ي .3

 الى النظري ويكلف الطالب بعمل بحث

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 ال يوجد 

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  الت التطوير مجا

أنشطة مرتبطة  

 بالمقرر 

ربط محتوى المقرر بواقع 

اإلذاعة والتليفزيون ووسائل  

 اإلعالم

 قرراستاذ الم الفصل الدراسي الثانى

 العام الحالي والقادم  اضافة ساعات تطبيقية للمقرر الالئحة التدريسية 
ئاسة  إدارة الكلية و ر

 القسم

 هناء السيدمشرف القسم: أ.د/                                                        أستاذ المقرر: د/ رشا الشيخ

 التوقيع:  



 
 

 2018  -2017تقرير مقرر )مدخل للراديو والتليفزيون( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل للراديو  والتليفزيون اسم المقرر 1

 الم التربوياإلع التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-ت متخصصة :معلوما –ب   

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 377 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 87.27  بنسبة     ناجح    (329عدد ) نتيجة االمتحان  -

     %12.73      بنسبة     ( راسب 48عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 صلين عليهاالحا

 ( جيد جدا  %18.83)    ( ممتاز   15.65%)

 ( مقبول  %35.28)    جيد      ( 17.51%)

 -تدريس المقرر : – 2

 نشأة الراديو والتليفزيون   -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 األقمار الصناعية نشأتها وتطورها -2

 القمر الصناعى وكيفية اطالقة وعمله  -3

 العربي نشأته وتاريخ  القمر ا لصناعى-4

 القنوات الفضائية -5

 الوظيفة اإلخبارية في الراديو والتليفزيون  -6

 التليفزيون التفاعلي  -7

 الراديو الرقمى -8

المشكالت التى تواجه الراديو و التليفزيون في ظل التطور  -9

 التكنولوجى 

 لمقرر الدراسيمن ا %98تم تدريس  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 المحاضرة المطورة          _ أساليب التعليم والتعلم  -

 سات مناقشة    جل _

 واجبات منزلية   _

 االوراق البحثية  _

 استراتيجة التعلم الذاتى  _



 
 

 )√( نظري                   )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )√( أعمال فصلية          )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 ة )  ( غير متوافرة )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدود المراجع العلمية -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلزمات والخامات  -

 قبات قيود في توفير االمكانيات الالزمة للطالب من اجل تذليل الع   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.59  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ربط محتوى المقرر بواقع اإلذاعة والتليفزيون ووسائل اإلعالم -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اليوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

اإلذاعة والتليفزيون ووسائل اإلعالم من  ربط محتوى المقرر بواقع 

 خالل تكليفات للطالب 

)ما هي و  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب( 
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ى  ربط محتو

المقرر بواقع 

اإلذاعة والتليفزيون 

 ووسائل اإلعالم

 استاذ المقرر اعام الحالي والقادم  الجانب العملي

 مشرف القسم: أ.د/ حنان يشار                                                                  أستاذ المقرر: د/ رشا الشيخ

 التوقيع:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 2019  -2018يو والتليفزيون( تقرير مقرر )مدخل للراد 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل للراديو  والتليفزيون اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 406 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 375 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %        96.8  بنسبة          (ناجح363عدد ) نتيجة االمتحان  -

       %3.2    بنسبة      ( راسب 12عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا % 19.73)    ( ممتاز   2.93%)

 ( مقبول % 37.86)  (جيد      36.26%)

 -تدريس المقرر : – 2

 فزيون  نشأة الراديو والتلي -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 األقمار الصناعية نشأتها وتطورها -2

 القمر الصناعى وكيفية اطالقة وعمله  -3

 القمر ا لصناعى العربي نشأته وتاريخ-4

 القنوات الفضائية -5

 الوظيفة اإلخبارية في الراديو والتليفزيون  -6

 التليفزيون التفاعلي  -7

 الراديو الرقمى -8

لتليفزيون في ظل التطور المشكالت التى تواجه الراديو و ا -9

 التكنولوجى 

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  % 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 -

 المحاضرة المطورة          _ أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة     _

 واجبات منزلية   _

 االوراق البحثية  _

 استراتيجة التعلم الذاتى  _



 
 

 )√( نظري                   )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 عملي)√( أعمال فصلية          )   ( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المراجع العلمية -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 ر متوافرة )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غي المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.22  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيارات ميدانية ألستديوهات اإلذاعة والتليفزيون -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

)ما هي و  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب( 
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارات ميدانية  

  ألستديوهات

 اإلذاعة والتليفزيون

 العام الحالي والقادم  الجانب التطبيقي 
إدارة رعاية الشباب مع 

 قررأستاذ الم

 مشرف القسم: أ.د/ حنان يشار                                                           أستاذ المقرر: د/ رشا الشيخ

 التوقيع:  



 
 

 2020  -2019تقرير مقرر )مدخل للراديو والتليفزيون( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل للراديو  والتليفزيون اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 366 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 361 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 )%  93.99  ((ناجح         بنسبة  339عدد ) نتيجة االمتحان  -

 )%(6.09( راسب       بنسبة   22عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

- 

 -تدريس المقرر : – 2

 نشأة الراديو والتليفزيون   -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 األقمار الصناعية نشأتها وتطورها -2

 القمر الصناعى وكيفية اطالقة وعمله  -3

 اعى العربي نشأته وتاريخالقمر ا لصن-4

 القنوات الفضائية -5

 الوظيفة اإلخبارية في الراديو والتليفزيون  -6

 التليفزيون التفاعلي  -7

 الراديو الرقمى -8

المشكالت التى تواجه الراديو و التليفزيون في ظل التطور  -9

 التكنولوجى 

 ن المقرر الدراسيم %98تم تدريس  % 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 -

 المحاضرة المطورة          _ أساليب التعليم والتعلم  -

 لسات مناقشة    ج _

 واجبات منزلية   _

 االوراق البحثية  _

 استراتيجة التعلم الذاتى  _



 
 

 التعليمية المنصات عبر التعلم _

_ Telegram  √ 

_ Webex Meetings  Cisco  √ 

_   Whatsapp   √ 

 )√( نظري                   )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )√( أعمال فصلية          )   ( عملي

           العلمية اثاألبح)√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المراجع العلمية -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 ة محدودة )  ( غير متوافرة )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرج المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.22  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيارات ميدانية ألستديوهات اإلذاعة والتليفزيون -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

لتطوير في العام  ما تم تنفيذه من مقترحات ا -8

 السابق 
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

)ما هي و  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 األسباب( 
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

دانية  زيارات مي

ألستديوهات  

 اإلذاعة والتليفزيون

 العام الحالي والقادم  الجانب التطبيقي 
إدارة رعاية الشباب مع 

 أستاذ المقرر

 السيد  هناء /د.أ:  القسم مشرف                                                          أستاذ المقرر: د/ رشا الشيخ

 التوقيع:  

 

 

 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017-2016 )الترجمة اإلعالمية ( تقرير مقرر  

 معلومات أساسية :  –أ   

 الترجمة اإلعالمية  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     نة االمتحانات النظام المتبع الختيار لج 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 474 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %93.45بنسبة )         ( ناجح 443)عدد  نتيجة االمتحان  -

 ( %6.55بنسبة   )       ( راسب  31عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %22.15)    ( ممتاز   14.98%)

 ( مقبول %34.38)   ( جيد       21.94%)

 -تدريس المقرر: – 2

 ماهية الترجمة اإلعالمية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أهمية الترجمة اإلعالمية. _

 أنواع الترجمة اإلعالمية. _

 الخطوات األساسية للترجمة اإلعالمية. _

 أسس الترجمة اإلعالمية. _

 مصادر الترجمة اإلعالمية. _

 ترجمة النصوص الصحفية. _

 قطع إخبارية مترجمة. _

 المصطلحات اإلعالمية. _

مبب  النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسبب   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %98ت  تدريس 

مببدي التبباام القبباامي  بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 

 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 )  ( محاضرات نظرية        )√( تدريب عملي تعلي  والتعل أساليب ال -

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

ترجمة بعببا األخبببار اليوميببة بالصببحت والم ببالت   األعمال الفصلية:

 وتحليل عناصرها.  

 )  ( نظري                   )√( شفوي طريقة تقوي  الطالب  -

 ) √( عملي       )√( أعمال فصلية   



 
 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوساال المعينة -

 ة )  ( غير متوافرة )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدود المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.43   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ال يوجد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 اتت  تنفيذ كافة المقترحات والتطوير

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 توفير مكان وأجهاة المعمل  -

ترجمة قطع إعالمية م   -

الصحت العربية الصادرة  

 باللغة األجنبية. 

 ال انب التطبيقى  -

 ال انب التطبيقى  -

 

 العام الحالي والقادم  -
 إدارة الكلية  -

 أستاذ المقرر -

   

    هناء السيدمشرف القسم: أ/د                                أستاذ المقرر : د/ هشام رشدى خيرهللا          

       

 التوقيع:  



 
 

 2018-2017تقرير مقرر )الترجمة اإلعالمية ( 

 اسية : معلومات أس –أ   

 الترجمة اإلعالمية  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر)√( متوفر    )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة: –ب   

 -اإلحصائيات:  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 361 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %90.58بنسبة )        ( ناجح  327عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %9.42بنسبة   )       ( راسب  34عدد )

ة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا النسببببب -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %16.62)  ( ممتاز     20.50%)

 ( مقبول %34.35)    ( جيد     19.11%)

 -تدريس المقرر: – 2

 ماهية الترجمة اإلعالمية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أهمية الترجمة اإلعالمية. _

 أنواع الترجمة اإلعالمية. _

 ت األساسية للترجمة اإلعالمية.الخطوا _

 أسس الترجمة اإلعالمية. _

 مصادر الترجمة اإلعالمية. _

 ترجمة النصوص الصحفية. _

 قطع إخبارية مترجمة. _

 المصطلحات اإلعالمية. _

النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسبب  مبب   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %95ت  تدريس 

التببدريس بمحتببوي مببدي التبباام القبباامي  ب -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 )  ( محاضرات نظرية        )√( تدريب عملي أساليب التعلي  والتعل  -

 )√( أنشطة فصلية    )  ( دراسة حالة           

ترجمة بعببا األخبببار اليوميببة بالصببحت والم ببالت   األعمال الفصلية:

 وتحليل عناصرها.  

 )  ( نظري                   )√( شفوي طريقة تقوي  الطالب -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي



 
 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )   المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوساال المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 82.18   -رر:نتيجة تقويم الطالب للمق -5

إنشاء معمل صوتيات يحتوى على عدة أجهاة تلفايونية وسماعات  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

أذن ليكون بمثابة مركا لتدريب الطالب على الترجمة وياود بعدة 

شاشات كمبيوترية متصلة باإلنترنت لترجمة األخبار العالمية  

 وتحليلها. 

 عمل مناظرات باللغة اإلن لياية. -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ت  تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

إنشاء معمل صوتيات يحتوى علببى عببدة أجهبباة تلفايونيببة وسببماعات   - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

على الترجمة ويبباود بعببدة أذن ليكون بمثابة مركا لتدريب الطالب  

شاشببات كمبيوتريببة متصببلة باإلنترنببت لترجمببة األخبببار العالميببة 

 وتحليلها

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 إدارة الكلية  - ادم العام الحالي والق - ال انب التطبيقى  - توفير مكان وأجهاة المعمل  -

 مشرف القسم: أ/د حنان يشار                              أستاذ المقرر : د/ هشام رشدى خيرهللا              

 التوقيع:  



 
 

 2019-2018تقرير مقرر )الترجمة اإلعالمية ( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 الترجمة اإلعالمية  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة: –ب   

 -اإلحصائيات:  – 1

 406 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 362 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %93.92بنسبة )          ( ناجح  340عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %6.08بنسبة   )          ( راسب  22عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %22.37)        ممتاز  (14.91%)

 ( مقبول%39.22)        ( جيد    17.40%)

 -تدريس المقرر: – 2

 ماهية الترجمة اإلعالمية. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أهمية الترجمة اإلعالمية. _

 أنواع الترجمة اإلعالمية. _

 الخطوات األساسية للترجمة اإلعالمية. _

 أسس الترجمة اإلعالمية. _

 صادر الترجمة اإلعالمية.م _

 ترجمة النصوص الصحفية. _

 قطع إخبارية مترجمة. _

 المصطلحات اإلعالمية. _

النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسبب  مبب   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %98ت  تدريس 

مببدي التبباام القبباامي  بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 )  ( محاضرات نظرية        )√( تدريب عملي أساليب التعلي  والتعل  -

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

اليوميببة بالصببحت والم ببالت   ترجمة بعببا األخبببار  األعمال الفصلية:

 وتحليل عناصرها.  



 
 

 )  ( نظري                   )√( شفوي طريقة تقوي  الطالب -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة عينةالوساال الم -

 ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  √)  ( متوافرة ) المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 89.35   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

صوتيات يحتوى على عدة أجهاة تلفايونية وسماعات إنشاء معمل  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

أذن ليكون بمثابة مركا لتدريب الطالب على الترجمة وياود بعدة 

شاشات كمبيوترية متصلة باإلنترنت لترجمة األخبار العالمية  

 وتحليلها. 

 ترجمة األخبار العالمية.  -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مقترحببات التطببوير  ببي  ما تم تنفيذه مببن  -8

 العام السابق
 ت  تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

إنشاء معمل صوتيات يحتوى علببى عببدة أجهبباة تلفايونيببة وسببماعات   - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

أذن ليكون بمثابة مركا لتدريب الطالب على الترجمة ويبباود بعببدة 

األخبببار العالميببة  شاشببات كمبيوتريببة متصببلة باإلنترنببت لترجمببة

 وتحليلها

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 إدارة الكلية  - العام الحالي والقادم  - ال انب التطبيقى  - توفير مكان وأجهاة المعمل  -

 

 مشرف القسم: أ/د حنان يشار                                           أستاذ المقرر : د/ هشام رشدى خيرهللا     

 التوقيع:  



 
 

 2020 - 2019تقرير مقرر )الترجمة اإلعالمية ( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 الترجمة اإلعالمية  اسم المقرر 1

  التربوياإلعالم  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي 4( نظري + )--) تمدةعدد الوحدات / الساعات المع 4

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة: –ب   

 -اإلحصائيات:  – 1

 367 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 362 لطالب الذين أدوا االمتحان عدد ا -

 ا( 94( ناجح            بنسبة )340عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ا( 6( راسب            بنسبة   )22عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

- 

 -تدريس المقرر: – 2

 مية.ماهية الترجمة اإلعال _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أهمية الترجمة اإلعالمية. _

 أنواع الترجمة اإلعالمية. _

 الخطوات األساسية للترجمة اإلعالمية. _

 أسس الترجمة اإلعالمية. _

 مصادر الترجمة اإلعالمية. _

 ترجمة النصوص الصحفية. _

 قطع إخبارية مترجمة. _

 المصطلحات اإلعالمية. _

النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسبب  مبب   -

 لمقررالمحتوي األساسي ل
 م  المقرر الدراسي %98ت  تدريس 

مببدي التبباام القبباامي  بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 حاضرات نظرية        )√( تدريب عملي)  ( م أساليب التعلي  والتعل  -

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

ترجمة بعببا األخبببار اليوميببة بالصببحت والم ببالت   األعمال الفصلية:

 وتحليل عناصرها.  



 
 

 المنصات التعليمية : )√(

 التعل  عبر المنصات التعليمية  -

Facebook   √ 

 ي                   )√( شفوي)  ( نظر طريقة تقوي  الطالب -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 العلمية األبحاث)√(

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 وافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير مت الوساال المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 89.35   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إنشاء معمل صوتيات يحتوى على عدة أجهاة تلفايونية وسماعات  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

بمثابة مركا لتدريب الطالب على الترجمة وياود بعدة  أذن ليكون

شاشات كمبيوترية متصلة باإلنترنت لترجمة األخبار العالمية  

 وتحليلها. 

 ترجمة األخبار العالمية.  -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ات والتطويراتت  تنفيذ كافة المقترح

إنشاء معمل صوتيات يحتوى علببى عببدة أجهبباة تلفايونيببة وسببماعات   - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

أذن ليكون بمثابة مركا لتدريب الطالب على الترجمة ويبباود بعببدة 

شاشببات كمبيوتريببة متصببلة باإلنترنببت لترجمببة األخبببار العالميببة 

 وتحليلها

 -ام القادم :خطة التطوير للمقرر للع  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 إدارة الكلية  - العام الحالي والقادم  - ال انب التطبيقى  - توفير مكان وأجهاة المعمل  -

 

 السيد هناء /د.أ:  القسممشرف                                أستاذ المقرر : د/ هشام رشدى خيرهللا            

 التوقيع:  

 



 
 

قتصاد المنزليقسم: اال            

 تقرير مقرر دراسي 

  -معلومات أساسية : –أ 

 

 دراسات بيئية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2017-2016 الفرقة األولي الفرقة / المستوي 3

 نظري (  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 تشكيل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 اساتذة اثنين   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 376 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

     366 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %               عدد       %             عدد              نتيجة االمتحان  -

 12.77راسب           87.23      333   ناجح   

النسبة المئويةةة % للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 43.17 جيد جدا %.26ممتاز      

 14.1 مقبول              3.66جيد       

 -تدريس المقرر : – 2

  

ة بالعلوم األخري علم الببئه  وارتباط  

 النظام البيئي ومكوناته والمنظومة البيئية ومكوناتها

 درجاته  –انوا عة  -التلوث البيئي: تعريفه 

 اتقسيم الملوثات البيئية

 تلوث الهواء 

 تلوث الماء 

 تلوث التربة 

 التلوث السمعي

 التلوث االشعاعي

 التلوث الغذائي 

 التلوث البصري 

 تلوث البيئة المعلوماتية 

 البيئة من التلوث حماية

 التربية البيئية

% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةوي ا ساسةةي  -

 للمقرر

100% 

 

 

مةةدي التةةةزام القةةةائمين بالتةةةدريس بمحتةةةوي  -

 المقرر 

<60              60- 84               >85      √  

  

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

 محاضرات نظرية        تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 ا عمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية  عمال الطالب

 نظري                       شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية               عملي

 √ 

√ 

√ 

√ 
√ 

 
 √ 

√ 

 

√ 

√ 



 
 

 -نات المتاحة للتدريس :اإلمكا -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 -

  -   -ة وتنظيمية:قيود إداري -4

 %80.1             -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -2

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

فيذذذم مذذن مقترحذذات التطذذوير  ذذي العذذام ما تم تن  -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -1

 

)مةةا  ةةي و مذذا لذذم يذذتم تنفيذذذم مذذن مقترحذذات  -9

 ا سباب (

النظري  -1 لتدريس  المتاحة  وا ماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

 بسبب محدودية ا ماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  

 

 -:خطة التطوير للمقرر للعام القادم    -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم 

        أ.د/يحيي عبد المنعنم              عادل مبارك  أستاذ المادة: أ.د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 تقرير مقرر دراسي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات بيئية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2018-2017 الفرقة األولي الفرقة / المستوي 3

 نظري(  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 مجلس القسم  تشكيل النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 √ 

 √ 
 √ 



 
 

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 اساتذ اثنين   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 412 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

     403 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد       %               عدد       %                    نتيجة االمتحان  -

 % 2.26راسب         9 7.77      394ناجح      

النسبة المئويةةة % للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 13.56جيد جدا % 25.44ممتاز      

 41.02 مقبول            17.75جيد         

 -تدريس المقرر : – 2

 

 

 

وارتباطة بالعلوم األخري   بئهالب علم  

 النظام البيئي ومكوناته والمنظومة البيئية ومكوناتها

 درجاته  –انوا عة  -التلوث البيئي: تعريفه 

 اتقسيم الملوثات البيئية

 تلوث الهواء 

 تلوث الماء 

 تلوث التربة 

 التلوث السمعي

 التلوث االشعاعي

 التلوث الغذائي 

 التلوث البصري 

 لمعلوماتية تلوث البيئة ا

 حماية البيئة من التلوث

 التربية البيئية

% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةوي ا ساسةةي  -

 للمقرر

100% 

 

 

مةةدي التةةةزام القةةةائمين بالتةةةدريس بمحتةةةوي  -

 المقرر 

<60              60- 84              >85      √  

  

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

 محاضرات نظرية        تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 ا عمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية  عمال الطالب

 نظري                       شفوي   ريقة تقويم الطالب -

 عملي أعمال فصلية              

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 ةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر  المستلزمات والخامات -

 √ 

√ 

 √ 

 √ 
 √ 

√ 

√ 
√ 

 
 √ 

√ 

 

√ 

√ 



 
 

عدم وجود أماكن كافية لتخزين ا عمال  -   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب بالقسم.

 %86.39             -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -4

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذذذم مذذن مقترحذذات التطذذوير  ذذي العذذام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -2

 

)مةةا  ةةي و مذذا لذذم يذذتم تنفيذذذم مذذن مقترحذذات  -9

 ا سباب (

النظري  -2 لتدريس  المتاحة  وا ماكن  المدرجات  عدد  زيادة 

 بسبب محدودية ا ماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -3

ا ماكن  محدودية  بسبب  والجامعة  الكلية  معارض 

 المخصصة للقسم بالكلية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم 

زيادة عدد المدرجات وا ماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

ي الخطة المستقبلية ف

 للكلية  

 عميد الكلية 

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال 

الطالب الستخدامها في معارض  

 الكلية والجامعة 

إدارة شئون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر

 الكلية 

 أ.د/يحيي عبد المنعنم           عادل مبارك  أستاذ المادة: أ.د/ 

 

 

          

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 قرير مقرر دراسي ت

 

 قسم: االقتصاد المنزلي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات بيئية اسم المقرر 1

 اقتصاد منزلي التخصص 2

 2019-2018 الفرقة األولي الفرقة / المستوي 3

 نظري (  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 متشكيل مجلس القس النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 اساتذ اثنين   عدد القائمين بالتدريس 7
 √ 



 
 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 265 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

     255 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %           1.18%               عدد           عدد            نتيجة االمتحان  -

 غائب          98.82     252ناجح      

النسبة المئويةةة % للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 %37.44 جيد جدا -        %33 ممتاز   

 %16.49 مقبول                %12جيد     

 -تدريس المقرر : – 2

ارتباطة بالعلوم األخري علم الببئه  و   

 النظام البيئي ومكوناته والمنظومة البيئية ومكوناتها

 درجاته  –انوا عة  -التلوث البيئي: تعريفه 

 اتقسيم الملوثات البيئية

 تلوث الهواء 

 تلوث الماء 

 تلوث التربة 

 التلوث السمعي

 التلوث االشعاعي

 التلوث الغذائي 

 التلوث البصري 

 تلوث البيئة المعلوماتية 

 حماية البيئة من التلوث

 التربية البيئية

% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةوي ا ساسةةي  -

 للمقرر

100% 

 

 

مةةدي التةةةزام القةةةائمين بالتةةةدريس بمحتةةةوي  -

 المقرر 

<60              60- 84              >85      √  

  

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

 محاضرات نظرية        تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة          أنشطة فصلية

 ا عمال الفصلية )تذكر( :       

 معارض فنية  عمال الطالب

 نظري                       شفوي   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  المستلزمات والخامات -

عدم وجود أماكن كافية لتخزين ا عمال  -   -إدارية وتنظيمية:  قيود -4

 الفنية الناتجة من الجانب التطبيقي للطالب بالقسم.

 %87.33             -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

√ 

 √ 

 √ 
 √ 

√ 

√ 
√ 

 
 √ 

√ 

 

√ 

√ 



 
 

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ا في توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامه -6

 معارض الكلية والجامعة

 ال ينطبق )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذذذم مذذن مقترحذذات التطذذوير  ذذي العذذام   -8

 السابق

 شراء مراجع حديثة للمكتبة .  -3

 

)مةةا  ةةي و مذذا لذذم يذذتم تنفيذذذم مذذن مقترحذذات  -9

 ا سباب (

الن -4 لتدريس  المتاحة  وا ماكن  المدرجات  عدد  ظري زيادة 

 بسبب محدودية ا ماكن وزيادة أعداد الطالب كل عام  

توفير مكان مناسب لتخزين أعمال الطالب الستخدامها في  -5

ا ماكن  محدودية  بسبب  والجامعة  الكلية  معارض 

 المخصصة للقسم بالكلية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 لمسئول عن التنفيذا توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تحسين إمكانيات  

 التدريس 

   

مع بداية العام  شراء مراجع حديثة للمكتبة  

 الدراسي 

وكالة الدراسات العليا ولجنة 

 شراء الكتب بالقسم 

زيادة عدد المدرجات وا ماكن  تحسين المرافق 

 المتاحة لتدريس النظري  

في الخطة المستقبلية 

 للكلية  

 عميد الكلية 

ر مكان مناسب لتخزين أعمال توفي

الطالب الستخدامها في معارض  

 الكلية والجامعة 

إدارة شئون المكان وعمادة   قبل تدريس المقرر

 الكلية 

 أ.د/يحيي عبد المنعنم                     عادل مبارك  أستاذ المادة: أ.د/ 

 م 24/6/2018تم اإلعتماد بمجلس الكلية بتاريخ: 

 

 

 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 -2016( 1(تقرير مقرر )مدخل إلى علوم المسرح

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 1مدخل الى علوم المسرح ) اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 االولى  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم     تيار لجنة االمتحانات النظام المتبع الخ 5

 )√( متوفر  )   ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 520  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 % ( 85.19) بنسبة          ناجح ( 443عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % (  14.81)بنسبة            راسب ( 75عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %9.23( ممتاز        )4.23%)

 مقبول ( %51.73)   ( جيد     20.00%)

 -:تدريس المقرر – 2

 ماذا يعنى مصطلح المسرح _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 وظيفة وطبيعة وجمهور المسرح _

 أساليب االداء المسرحي االساسية _

 النص المسرحي والفرضية الفكرية  _

 الشخصية الدرامية وخصائصها _

 االنتاج واالخراج المسرحي _

 الديكور واالزياء والمكياج واالضاءة في المسرح _

 ناني وتطورهنشأه المسرح اليو _

 أقسام الدراما االغريقية _

 نشاه المسرح اليوناني والروماني ومسرح القرون الوسطى _

 المسرح بوصفه حرفه _

 مفهوم المسرح التعليمي _

 أهداف وأهمية وانشطة المسرح التعليمي في المدارس _

النسبببة الم ويببة ي لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 الدراسي من المقرر %98تم تدريس 

مببدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 المحاضرة المطورة - أساليب التعليم والتعلم -

 تعلم التعاونياستراتيجية ال -

 العصف الذهني -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 استراتيجيات التعلم الذاتي -



 
 

 )√( شفوي        )√( نظري             ريقة تقويم الطالب -

 )  ( عملي        )√( أعمال فصلية   

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس-3

 وافرة بدرجة محدودة  )  ( غير متوافرة )√( متوافرة  )  ( مت المراجع العلمية -

 )√( متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 ) ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )√( غير متوافرة المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 80.58   -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر وزيادة الساعات النظرية. -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اطالع الطالب على احدث الكتب في مجال التخصص. -2

 ربط محتوى المقرر بواقع المسرح المصري وما وصل اليه. -3

يشارك الطالب مع استاذ المقرر في اختيار جزء يضم اضافته الى  -4

 ب الطالب بعمل بحث.  النظري ويكلف 

التنسيق مع الطالب في اختيار أهم أجزاء المقرررر الدراسرري وعقررد  -5

 حلقة بحث للمناقشة الموضوعية في أكثر هذه االجزاء أهمية.

 اضافة جزء نظري جديد إلي المقرر سنويا     -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيببذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 عام السابقال
 ال يوجد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم  

 

تطبيقية  _ ساعات  اضافة 

الساعات  وزيادة  للمقرر 

 النظرية
 قادم العام الحالي وال

 ادارة الكلية 

 ورئاسة القسم

للمقرر   _ امكانيات التدريس  اسئلة  بنك  اعداد 

على  الطالب  لتدريب 

 االنماط المختلفة للتقويم. 

التنسيق مع احدى المكتبات   _

تكون  بان  المتخصصة 

مباشر   اتصال  حلقة  هناك 

الكتب  اهم  على  لالطالع 

 في مجال التخصص. 

 قبل تدريس المقرر  -

 اسي اثناء العام الدر -

 

 وحدة الجودة بالكلية

 

 مشرف القسم: أ. م. د/ هناء السيد                                                                   أستاذ المقرر: 

            (  د. محمد سرور -د. منى حبرك )

    التوقيع :



 
 

 2018 -2017 (1(تقرير مقرر )مدخل إلى علوم المسرح

 -اسية :معلومات أس –أ 

 ( 1مدخل الى علوم المسرح ) اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 االولى  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر  )   ( غير متوفر ية لالمتحاننظام المراجعة الخارج 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  423 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %81.56بنسبة )        ( ناجح  345عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %18.44بنسبة  )        ( راسب  78عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %12.77)      ( ممتاز     8.51%)

 ( مقبول%42.55)     ( جيد     17.73%) 

 -تدريس المقرر: – 2

 ماذا يعنى مصطلح المسرح _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 وجمهور المسرح  وظيفة وطبيعة _

 أساليب االداء المسرحي االساسية _

 النص المسرحي والفرضية الفكرية  _

 الشخصية الدرامية وخصائصها _

 االنتاج واالخراج المسرحي _

 الديكور واالزياء والمكياج واالضاءة في المسرح _

 نشأه المسرح اليوناني وتطوره _

 أقسام الدراما االغريقية _

 تعريف التراجيديا واهم اجزائها _

النسبببة الم ويببة ي لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

مدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي   -

 المقرر  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 المحاضرة المطورة - أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني -

 العصف الذهني -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 استراتيجيات التعلم الذاتي -

 )√( نظري                   )√( شفوي  ريقة تقويم الطالب -

 )  ( عملي )√( أعمال فصلية          



 
 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس-3

 )√( متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( غير متوافرة  المراجع العلمية -

 )√( متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 )√ ( غير متوافرة )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  المستلامات والخامات -

 قيود في توفير االمكانيات الالزمة للطالب من اجل تذليل العقبات    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 82.19   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر وزيادة الساعات النظرية. _ -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مجال التخصص. اطالع الطالب على احدث الكتب في _

 ربط محتوى المقرر بواقع المسرح المصري وما وصل اليه _

استخدام الطالب لشاشررة تليفزيونيررة لمشرراهدة اهررم عرررو  المسرررح  _

 المصري العام والخاص وتكوين وجهة نظر تجاه هذه العرو 

التنسيق مع الطالب فرري اختيررار أهررم أجررزاء المقرررر الدراسرري وعقررد  _

 ة في أكثر هذه االجزاء أهمية.حلقة بحث للمناقشة الموضوعي

اجراء تعديل جزئرري بسرريط الررى المقرررر بنسرربة محرردودة خاصررة عنررد  _

 صدور كتب جديدة في مجال التخصص.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات تنفيذم من مقترحات  ما لم يتم -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 

اضافة ساعات تطبيقية  _

للمقرر وزيادة الساعات 

 النظرية

 الفصل الدراسي االول
 رة الكلية ادا

 رئاسة القسم 

 امكانيات التدريس 

اعداد بنك اسئلة للمقرر  _

لتدريب الطالب على 

 االنماط المختلفة للتقويم 

 

 وحدة الجودة في الكلية 

 الجانب الميداني

التنسيق مع احدى المكتبات   _

المتخصصة بان تكون 

هناك حلقة اتصال مباشر 

لالطالع على أهم الكتب  

 في مجال التخصص 

 

 مكتبة الكلية -لكليةإدارة ا

 مشرف القسم: أ. د/ حنان يشار                                د. منى حبرك                     أستاذ المقرر :

 التوقيع: 



 
 

 2019 -2018(1(تقرير مقرر )مدخل إلى علوم المسرح 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 1مدخل الى علوم المسرح ) اسم المقرر 1

 الم التربوياإلع التخصص  2

 االولى  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر  )   ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –أ ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  409 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  380 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (  %93.95بنسبة )           ( ناجح  357عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 6.05بنسبة  )            ( راسب 23عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %17.89)        ( ممتاز18.68%)

 ( مقبول%41.31)        ( جيد   16.05%)

 -تدريس المقرر: – 2

 ماذا يعنى مصطلح المسرح _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 وظيفة وطبيعة وجمهور المسرح _

 االساسية أساليب االداء المسرحي _

 النص المسرحي والفرضية الفكرية  _

 الشخصية الدرامية وخصائصها _

 االنتاج واالخراج المسرحي _

 الديكور واالزياء والمكياج واالضاءة في المسرح _

 نشأه المسرح اليوناني وتطوره _

 أقسام الدراما االغريقية _

 االجناس األدبية المختلفة _

 عناصر تأليف النص المسرحي _

ي لمببا تببم تدريسبب  مببن  النسبببة الم ويببة -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

مدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي   -

 المقرر  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

 المحاضرة المطورة - أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني -

 العصف الذهني -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 استراتيجيات التعلم الذاتي -



 
 

 )√( نظري                   )√( شفوي  ريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية           )  ( عملي

 -:مكانات المتاحة للتدريساإل-3

 )√( متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( غير متوافرة  المراجع العلمية -

 )√( متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( غير متوافرة  الوسائل المعينة -

 ة ) ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  ))√ ( غير متوافر المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 89.23   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر وزيادة الساعات النظرية. .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اطالع الطالب على احدث الكتب في مجال التخصص. .2

 ربط محتوى المقرر بواقع المسرح المصري وما وصل اليه .3

ام الطالب لشاشة تليفزيونيررة لمشرراهدة اهررم عرررو  المسرررح استخد .4

 المصري العام والخاص وتكوين وجهة نظر تجاه هذه العرو 

التنسيق مع الطالب في اختيررار أهررم أجررزاء المقرررر الدراسرري وعقررد  .5

 حلقة بحث للمناقشة الموضوعية في أكثر هذه االجزاء أهمية 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم عمل حلقات مناقشة مع الطالب وتقسيم الطالب في شكل  _

مجموعات وتم تكليفهم بعمل ابحاث تكميلية لبعض اجزاء من  

 المقرر.

كما تم تكليف الطالب بكتابة نموذج مختلف من اشكال االدب   _

ي مجال القصة القصيرة المختلفة واختيار الطالب لفكرة معينة ف

 وذلك لمعرفة عما اذا كان هناك ميول في مجال الكتابة بصفة عامة.

 تعديل جزء بسيط  من المقرر     _

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  تطوير توقيت ال توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 

اضافة ساعات تطبيقية 

للمقرر وزيادة الساعات 

 النظرية
 الفصل الدراسي االول

 ادارة الكلية 

 ورئاسة القسم

 امكانيات التدريس 

اعداد بنك اسئلة للمقرر  _

لتدريب الطالب على 

 االنماط المختلفة للتقويم 

التنسيق مع احدى المكتبات   _

المتخصصة بان تكون 

هناك حلقة اتصال مباشر 

لالطالع على اهم الكتب  

 في مجال التخصص 

 وحدة الجودة بالكلية الفصل الدراسي االول

 مشرف القسم: أ. د حنان يشار                                    أستاذ المقرر : د. منى حبرك                

 التوقيع : 



 
 

 2020 -  2019( 1(وم المسرح تقرير مقرر )مدخل إلى عل

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 1علوم المسرح ) إلىمدخل  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

  األولى الفرقة / المستوي  3

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

 داخل القسم     اعداد لجان امتحانات من النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر  )   ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –أ ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  367 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  342 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %99.1بنسبة )           ناجح   نتيجة االمتحان  -

 % ( 0.9راسب             بنسبة  )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %5.2( ممتاز        )1.46%)

 ( مقبول %66.3( جيد           )26.02%)

 -تدريس المقرر: – 2

 المسرح ماذا يعنى مصطلح _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 وظيفة وطبيعة وجمهور المسرح _

 األساسيةالمسرحي  األداءأساليب  _

 النص المسرحي والفرضية الفكرية  _

 الشخصية الدرامية وخصائصها _

 المسرحي واإلخراج  اإلنتاج _

 في المسرح واإلضاءةوالمكياج    واألزياءالديكور  _

 نشأه المسرح اليوناني وتطوره _

 اإلغريقيةأقسام الدراما  _

 دبية المختلفةاأل  األجناس _

 عناصر تأليف النص المسرحي _

النسبببة الم ويببة ي لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

مدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي   -

 المقرر  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

 85)√( <            84-60)   (            60> )  (  ات المقررمدي تغطية االمتحان لموضوع -

 المحاضرة المطورة - أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني -

 العصف الذهني -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 استراتيجيات التعلم الذاتي -



 
 

 )√( 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  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 89.23   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر وزيادة الساعات النظرية. .6 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اطالع الطالب على احدث الكتب في مجال التخصص. .7

 ربط محتوى المقرر بواقع المسرح المصري وما وصل اليه .8

استخدام الطالب لشاشة تليفزيونيررة لمشرراهدة اهررم عرررو  المسرررح  .9

 المصري العام والخاص وتكوين وجهة نظر تجاه هذه العرو 

التنسيق مع الطالب في اختيررار أهررم أجررزاء المقرررر الدراسرري وعقررد  .10

 االجزاء أهمية  حلقة بحث للمناقشة الموضوعية في أكثر هذه

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم عمل حلقات مناقشة مع الطالب وتقسيم الطالب في شكل  _

مجموعات وتم تكليفهم بعمل ابحاث تكميلية لبعض اجزاء من  

 المقرر.

تلف من اشكال االدب  كما تم تكليف الطالب بكتابة نموذج مخ _

المختلفة واختيار الطالب لفكرة معينة في مجال القصة القصيرة 

 وذلك لمعرفة عما اذا كان هناك ميول في مجال الكتابة بصفة عامة.

 تعديل جزء بسيط  من المقرر     _

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 رر للعام القادم : خطة التطوير للمق -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 

ساعات تطبيقية  إضافة

للمقرر وزيادة الساعات 

 النظرية
 الفصل الدراسي االول

 ادارة الكلية 

 ورئاسة القسم

 امكانيات التدريس 

اعداد بنك اسئلة للمقرر  _

ب على لتدريب الطال

 االنماط المختلفة للتقويم 

التنسيق مع احدى المكتبات   _

المتخصصة بان تكون 

هناك حلقة اتصال مباشر 

لالطالع على اهم الكتب  

 في مجال التخصص 

 وحدة الجودة بالكلية الفصل الدراسي االول

 السيد هناء /د.أ:  القسم مشرف                                   أستاذ المقرر : د. منى حبرك                

 التوقيع : 

 

        



 

 

1 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 م 2017-2016  االقتصاد السياسيتقرير مقرر 

   
 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد السياسي   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     متحانات النظام المتبع الختيار لجنة اال 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 520 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %87.69بنسبة )               ( ناجح 456دد )ع نتيجة االمتحان  -

 ( %12.31بنسبة   )              ( راسب  64عدد )

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %12.88)              ( ممتاز 11.53%)

 ( مقبول %44.80)             ( جيد    18.46%)

 -ر:تدريس المقر  – 2

 طبيعة المشكلة االقتصادية .- الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنظمة اقتصادية وتحليلها للمشكلة اإلقتصادية .-

 السوق ونظام األسعار.-

 مرونة الطلب ومرونة العرض.-

 سلوك المستهلك.-

 دالة اإلنتاج .-

 تكاليف إنتاج في أجل قصير .-

 عرض المنشأة على المنافسة الكاملة .-

لنسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسببو مبب  المحتببوي ا -

 األساسي للمقرر
 م  محتوي المقرر الدراسي 98%

 85)√( <    84-60)   (    60> )  (  مدي التزام القائمي  بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 )√( تدريب عملي           )√( محاضرات نظرية   والتعل  أساليب التعلي  -

 )√( أنشطة فصلية             )  ( دراسة حالة        

: تطبيقات المعامالت اإلحصائية وتوظيفها فببى بحببو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي                    )√( نظري          طريقة تقوي  الطالب -

 )√( عملي                ال فصلية   )√( أعم

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 وافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)  ( متوافرة )√( مت المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85.8   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 

 

2 

 

 إضافة فصل نظري جديد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 ة فصل نظري جديد إضاف ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

  أستاذ المقرر العام القادم  - الجانب النظري - اضافة فصل نظري جديد  -

 مشرف القسم : أ.د/ هناء السيد                          المتيم          محمود أحمدأستاذ المقرر: د/ 

 التوقيع :

  



 

 

3 

 

 م 2018-2017االقتصاد السياسي  تقرير مقرر 
   
 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد السياسي   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

 ( عملي-( نظري + )4) ت المعتمدةعدد الوحدات / الساعا 4

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 426 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %38.97بنسبة )            ( ناجح 166عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %61.03بنسبة   )          ( راسب  260عدد )

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %3.76)            ( ممتاز  1.17%)

 ( مقبول%26.29)           ( جيد     7.75%)

 -تدريس المقرر: – 2

 طبيعة المشكلة االقتصادية .- الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنظمة اقتصادية وتحليلها للمشكلة اإلقتصادية .-

 السوق ونظام األسعار.-

 مرونة الطلب ومرونة العرض.-

 سلوك المستهلك.-

 دالة اإلنتاج .-

 أجل قصير . تكاليف إنتاج في-

 عرض المنشأة على المنافسة الكاملة .-

 سوق االحتكار.-

 المنافسة االحتكارية واحتكار القلة .-

 عناصر اإلنتاج ونظرية التوزيع .-

النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسببو مبب  المحتببوي  -

 األساسي للمقرر
 م  محتوي المقرر الدراسي 98%

 85)√( <    84-60)   (    60> )  (  وي المقرر مدي التزام القائمي  بالتدريس بمحت -

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

 )√( تدريب عملي          )√( محاضرات نظرية   أساليب التعلي  والتعل  -

 )√( أنشطة فصلية            )  ( دراسة حالة        

: تطبيقات المعامالت اإلحصائية وتوظيفها فببى بحببو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي                    )√( نظري           طريقة تقوي  الطالب -

 )√( عملي                 )√( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 حدودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة م المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
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 % 84.6   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

عمل أنشطة جماعية داخل المحاضرة كورش عمل لتخطيط حلول  -قترحات تحسين المقرر :م -6

 لمشكالت اقتصادية

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 ت  تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 يوجد ال  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

عمل أنشطة جماعية داخل المحاضرة 
كورش عمل لتخطيط حلول لمشكالت 

 اقتصادية 

الجانب النظري داخل   -
 المحاضرة 

 أستاذ المقرر العام الحالي والقادم  -

 مشرف القسم : د/ حنان يشار                              ر: د/ أحالم مرسي السنطاوى    أستاذ المقر
 التوقيع :                          
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 م  2019-2018  االقتصاد السياسيتقرير مقرر 
   
 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلقتصاد السياسي   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي لمستوي الفرقة / ا 3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 431 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 403 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %93.79بنسبة )              ( ناجح  378عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %6.20بنسبة   )               ( راسب 25عدد )

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %18.61)              ( ممتاز 14.88%)

 ( مقبول %40.94)           ( جيد      19.35%)

 -تدريس المقرر: – 2

 طبيعة المشكلة اإلقتصادية  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنظمة إقتصادية وتحليلها للمشكلة اإلقتصادية 

 السوق ونظام األسعار.

 مرونة الطلب ومرونة العرض

 سلوك المستهلك

 الة اإلنتاج د

 تكاليف إنتاج فى أجل قصير 

 عرض المنشأة على المنافسة الكاملة 

 سوق اإلحتكار  

 المنافسة اإلحتكارية واحتكار القلة 

 عناصر اإلنتاج ونظرية التوزيع   

النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسببو مبب  المحتببوي  -

 األساسي للمقرر
 م  محتوي المقرر الدراسي 98%

 85)√( <    84-60)   (    60> )  (  القائمي  بالتدريس بمحتوي المقرر  مدي التزام -

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

 )√( تدريب عملي            )√( محاضرات نظرية   أساليب التعلي  والتعل  -

 ( أنشطة فصلية)√                 )  ( دراسة حالة        

: تطبيقات المعامالت اإلحصائية وتوظيفها فببى بحببو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي                      )√( نظري           طريقة تقوي  الطالب -

 )√( عملي                   )√( أعمال فصلية   

 -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
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 % 89.11   -ويم الطالب للمقرر:نتيجة تق -5

 زيارات ميدانية لرؤية منشيات اقتصادية على الطبيعة -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 إضافة فصل نظري جديد  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 فيذ كافة المقترحات والتطويراتت  تن ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارات ميدانية لرؤية منشيات   -

 اقتصادية على الطبيعة

نشاط مرتبط بالمقرر   -

 الدراسي 
 أستاذ المقرر العام القادم  -

 

 مشرف القسم : د/ حنان يشار                                                           ر : أستاذ المقر 

                      (د / وفاء بسيونى   -د/ سيد ده )

 التوقيع : 
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 2020 - 2019  االقتصاد السياسيتقرير مقرر 
 -معلومات أساسية : –أ 

 السياسي   االقتصاد اسم المقرر 1

 الم التربوياإلع التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -صصة:معلومات متخ –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 367 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 341 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (% 99.4بنسبة )              ناجح   نتيجة االمتحان  -

 (%0.6بنسبة   )               راسب 

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %7.03)             ز  ( ممتا1.4%)

 ( مقبول%65.6)           ( جيد      25.21%)

 -تدريس المقرر: – 2

 طبيعة المشكلة اإلقتصادية  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنظمة إقتصادية وتحليلها للمشكلة اإلقتصادية 

 السوق ونظام األسعار.

 مرونة الطلب ومرونة العرض

 سلوك المستهلك

 الة اإلنتاج د

 تكاليف إنتاج فى أجل قصير 

 عرض المنشأة على المنافسة الكاملة 

 سوق اإلحتكار  

 المنافسة اإلحتكارية واحتكار القلة 

 عناصر اإلنتاج ونظرية التوزيع   

النسبببة الميويببة ا لمببا تبب  تدريسببو مبب  المحتببوي  -

 األساسي للمقرر
 م  محتوي المقرر الدراسي 98%

 85)√( <    84-60)   (    60> )  (  القائمي  بالتدريس بمحتوي المقرر  مدي التزام -

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

 )√( تدريب عملي            )√( محاضرات نظرية   أساليب التعلي  والتعل  -

 ( أنشطة فصلية)√                 )  ( دراسة حالة        

: تطبيقات المعامالت اإلحصائية وتوظيفها فببى بحببو    األعمال الفصلية

 الرأى العام. 

  

 )√( شفوي                      )√( نظري           طريقة تقوي  الطالب -

 )√( عملي                   )√( أعمال فصلية   

 -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
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 % 89.11   -قويم الطالب للمقرر:نتيجة ت -5

 زيارات ميدانية لرؤية منشيات اقتصادية على الطبيعة -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 إضافة فصل نظري جديد  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 نفيذ كافة المقترحات والتطويراتت  ت ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارات ميدانية لرؤية منشيات   -

 اقتصادية على الطبيعة

نشاط مرتبط بالمقرر   -

 الدراسي 
 أستاذ المقرر العام القادم  -

 

 هناء السيد د/ أ.القسم :  مشرف                                                          رر : أستاذ المق 

                      (د / وفاء بسيونى   -د/ سيد ده )

 التوقيع : 

 

 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 م 2017-2016   تاريخ العالم الحديث والمعاصرتقرير مقرر 

   
 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ العالم الحديث والمعاصر   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     ام المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظ 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 520 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %83.46بنسبة )               ( ناجح  434عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %16.54بنسبة   )               ( راسب  86عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %4.42)            ( ممتاز  0.038%)

 ( مقبول %63.84)             ( جيد    14.80%)

 -تدريس المقرر: – 2

 الهندوس و المغول و الشركة البريطانية -1   -الموضوعات التي تم تدريسها  -

 ااستقالل الواليات المتحدة األمريكية-2

تاريخ اليابان من حكم توكوجاوا حتييي   -اليابانيون : خلفية تاريخية     -3

 نهاية الحرب العالمية الثانية

 الحربين العالميتين -4

النسييبة الميوييية ا لمييا تييم تدريسيي  ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر

 من محتوي المقرر الدراسي 98%

مييدي التيياام القيياامين بالتييدري  بمحتييوي  -

 المقرر 

 )  ( <60               )   (60-84             > )√(85 

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

 )√( محاضرات نظرية  )√( تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 )  ( دراسة حالة         )√( أنشطة فصلية

: تطبيقات المعامالت اإلحصااية وتوظيفها فييب بحييو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي               )√( نظري          طريقة تقويم الطالب -

 )√( عملي            )√( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوساال المعينة -

 ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة )  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.23   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة فصل نظري للكتاب المقرر الدراسي  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7



 
 

قترحببات التطببوير  ببي ما تم تنفيذه مببن م  -8

 العام السابق
 اضافة فصل نظري جديد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المقرر أستاذ - العام القادم  - الجانب النظري - إضافة فصل نظري جديد  -

 

 هناء السيدمشرف القسم : أ.د/                                      أستاذ المقرر: د/ سيد مكاوى زكى      

 التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م 2018-2017تاريخ العالم الحديث والمعاصرتقرير مقرر 
 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ العالم الحديث والمعاصر   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 واحد عضو  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 424 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %70.99بنسبة )           ( ناجح 301عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %29.01بنسبة   )         ( راسب  123عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 لتقديرات الحاصلين عليهال

 ( جيد جدا  %2.36)         ( ممتاز    2.59%)

 ( مقبول%19.58)         ( جيد    46.46%)

 -تدريس المقرر: – 2

 الهندوس و المغول و الشركة البريطانية-   -الموضوعات التي تم تدريسها  -
 استقالل الواليات المتحدة األمريكية-
تاريخ اليابييان ميين حكييم توكوجيياوا حتييي  -يخية  اليابانيون : خلفية تار-

 نهاية الحرب العالمية الثانية
 وتاريخ العالقات العربية الهندية -الحربين العالميتين األولب والثانية -
 العالقات الثقافية المصرية الهندية -مصر وقضية كشمير  -

 مصر و قضية كشمير)تاريخ العالقات العربية الهندية :
 لثقافية المصرية الهندية(العالقات ا -
 دور يهود الواليات المتحدة األمريكية في توجهاتها تجاه إسراايل-

النسييبة الميوييية ا لمييا تييم تدريسيي  ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر

 من محتوي المقرر الدراسي 98%

مييدي التيياام القيياامين بالتييدري  بمحتييوي  -

 المقرر 

 )  ( <60       )   (60-84     )√(>85 

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

 )√( محاضرات نظرية  )√( تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 )  ( دراسة حالة         )√( أنشطة فصلية

: تطبيقات المعامالت اإلحصااية وتوظيفها فييب بحييو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي           )√( نظري            طريقة تقويم الطالب -

 )√( عملي           )√( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 ودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محد الوساال المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 80.53   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عمل زيارات ميدانية للطالب تخدم المقرر الدراسي  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  حظات المراجعين الخارجيين  مال -7



 
 

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 اضافة فصل نظري جديد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ل زيارات ميدانية  عم -

 للطالب تخدم المقرر الدراسي 
 أستاذ المقرر - العام الحالي القادم  - الجانب التطبيقي  -

    
 مشرف القسم : أ.د/ حنان حسنى يشار                   أستاذ المقرر: د/ سيد مكاوى زكى               

 التوقيع:  

 

 

 

 

 



 
 

 م 2019-2018 تاريخ العالم الحديث والمعاصرتقرير مقرر 
 

 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ العالم الحديث والمعاصر   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 408 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 381 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %98.95بنسبة )           ( ناجح  377عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %1.06بنسبة   )            ( راسب 28عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %10.76)         ( ممتاز   3.67%)

 ( مقبول%69.02)         ( جيد    15.48%)

 -تدريس المقرر: – 2

 الشركة البريطانية الهندوس و المغول و-   -الموضوعات التي تم تدريسها  -
 استقالل الواليات المتحدة األمريكية-
تاريخ اليابييان ميين حكييم توكوجيياوا حتييي  -اليابانيون : خلفية تاريخية  -

 نهاية الحرب العالمية الثانية
 وتاريخ العالقات العربية الهندية -الحربين العالميتين األولب والثانية -
 المصرية الهنديةالعالقات الثقافية  -مصر وقضية كشمير  -

 مصر و قضية كشمير)تاريخ العالقات العربية الهندية :
 العالقات الثقافية المصرية الهندية( -
 دور يهود الواليات المتحدة األمريكية في توجهاتها تجاه إسراايل-

النسييبة الميوييية ا لمييا تييم تدريسيي  ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من محتوي المقرر الدراسي 98%

مييدي التيياام القيياامين بالتييدري  بمحتييوي  -

 المقرر 
 )  ( <60    )   (60-84    > )√(85 

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

 )√( تدريب عملي          )√( محاضرات نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 )√( أنشطة فصلية           )  ( دراسة حالة         

: تطبيقات المعامالت اإلحصااية وتوظيفها فييب بحييو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي                     )√( نظري        طريقة تقويم الطالب -

 )√( عملي               )√( أعمال فصلية  

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 وافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( مت  المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوساال المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.06   -طالب للمقرر:نتيجة تقويم ال -5

 ال يوجد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7



 
 

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 اضافة فصل نظري جديد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  الت التطوير مجا

عمل زيارات ميدانية   -

للطالب تخدم المقرر الدراسي  

 الماكن جديدة 

 أستاذ المقرر - العام الحالي القادم  - الجانب التطبيقي  -

   
 : أ.د/ حنان حسنى يشار مشرف القسم                            أستاذ المقرر: د/ سيد مكاوى زكى        

 التوقيع: 



 
 

 2020 -  2019 تاريخ العالم الحديث والمعاصرتقرير مقرر 
 

 -معلومات أساسية : –أ 

 تاريخ العالم الحديث والمعاصر   اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 364 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 340 متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -

 ا( 90.6بنسبة )           ناجح   نتيجة االمتحان  -

 (%9.14بنسبة   )            راسب 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0.58)         ( ممتاز   0.00%)

 ( مقبول %88.2)         ( جيد    1.76%)

 -تدريس المقرر: – 2

 الهندوس و المغول و الشركة البريطانية-   -الموضوعات التي تم تدريسها  -
 استقالل الواليات المتحدة األمريكية-
تاريخ اليابييان ميين حكييم توكوجيياوا حتييي  -اليابانيون : خلفية تاريخية  -

 نهاية الحرب العالمية الثانية
 ربية الهنديةوتاريخ العالقات الع -الحربين العالميتين األولب والثانية -
 العالقات الثقافية المصرية الهندية -مصر وقضية كشمير  -

 مصر و قضية كشمير)تاريخ العالقات العربية الهندية :
 العالقات الثقافية المصرية الهندية( -
 دور يهود الواليات المتحدة األمريكية في توجهاتها تجاه إسراايل-

النسييبة الميوييية ا لمييا تييم تدريسيي  ميين  -

 توي األساسي للمقررالمح
 من محتوي المقرر الدراسي 98%

مييدي التيياام القيياامين بالتييدري  بمحتييوي  -

 المقرر 
 )  ( <60    )   (60-84    > )√(85 

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

 )√( تدريب عملي          )√( محاضرات نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 )√( أنشطة فصلية           )  ( دراسة حالة         

: تطبيقات المعامالت اإلحصااية وتوظيفها فييب بحييو    األعمال الفصلية

 الرأى العام.  

 )√( شفوي                     )√( نظري        طريقة تقويم الطالب -

 )√( عملي               )√( أعمال فصلية  

 -مكانات المتاحة للتدريس: اإل-3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوساال المعينة -

 )  ( متوافرة )√ ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.06   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ال يوجد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7



 
 

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 اضافة فصل نظري جديد 

 يوجد  ال ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

عمل زيارات ميدانية   -

للطالب تخدم المقرر الدراسي  

 الماكن جديدة 

 أستاذ المقرر - العام الحالي القادم  - الجانب التطبيقي  -

   
 السيد  هناء /د.أ:  القسم مشرف                           زكى         أستاذ المقرر: د/ سيد مكاوى

 التوقيع: 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017  -2016تقرير مقرر )مدخل االتصال بالجماهير( 

 معلومات أساسية : .أ

 مدخل االتصال بالجماهير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 519 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %96.14بنسبة )         ( ناجح  499دد )ع نتيجة االمتحان  -

 ( %3.86بنسبة   )           ( راسب 20عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %20.03)   ( ممتاز    11.36%) 

 ( مقبول%45.08)     ( جيد      19.65%)

 -تدريس المقرر: – 2

عناصاار االتصااال   -عناصر االتصااال ومنوناتاا   -تعريف االتصال _ م تدريسها الموضوعات التي ت -

 التعليمى.  

 خصائص االتصال. –أنواع االتصال  _

 بعض المفاهيم المغلوطة عن عملية االتصال.  -أغراض االتصال  _

 أسباب فشل عملية االتصال. –معايير كفاءة عملية االتصال  _

 اإلعالم.وظائف وسائل  –تمرينات على االتصال الجيد  _

أهمية اللغة فى عمليااة االتصااال  اللفظااى  –مفهوم االتصال اللفظى  _

 .عناصر اللغة –

 سبل وطرق تحسين االتصال اللفظى. -عوائق االتصال اللفظى _

 امتحان نصف الفصل الدراسى _

االحتياجااات األساسااية لالتصااال  –تعريااف االتصااال الش صااى  _

 الصفات األساسية لالتصال الش صى. –الش صى 

 مراحل تطور العالقات الش صية. –امل الجذب لآلخرين عو _

كيفيااة التحااد  ماا   –الطاارق الفرياادة لتطااور العالقااات الش صااية  _

 اآلخرين.

 أنواع نماذج عملية االتصال. –مفهوم نماذج عملية االتصال  _

مفهااوم التاا اير االجتماااعى لوسااائل  –أهاام نماااذج عمليااة االتصااال  _

 االتصال الجماهيرى.

مظاااهر  -اير االجتماعى لوسائل االتصال الجماااهيرىمستويات الت  _

عالقااة التاا اير االجتماااعى بوسااائل االتصااال   –الت اير االجتماااعى  

 الجماهيرى



 
 

النساابة الميويااة ا لمااا تاام تدريساا  ماان  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %95تم تدريس 

ماادي التاااام القااائمين بالتاادريس بمحتااوي  -

 المقرر 
  ( ) <60             )   (60-84           > )√(85 

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

   المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيجية التعلم التعاوني  

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

 )√( شفوي          )√( نظري           م الطالبطريقة تقوي -

 ( عملي  )       )√( أعمال فصلية     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراج  العلمية -

 وافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير مت الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√(متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلامات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 77   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة نماذج االتصال فى العملية التعليمية.  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  ن  مالحظات المراجعين الخارجيي -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 إضافة بعض نماذج االتصال فى العملية التعليمية.  

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 األفنار من مجموعة ختيارا

 ت ص التى والموضوعات

  شرائح إحدى

 وتنفيذ.(النلية)المؤسسة

 إحدى م  نقاشية حلقات

 (النلية) المؤسسة شرائح

 فى  يهمها وما أرائها حول

 التى الموضوعات إحدى

  .إنتباهها تجذب

 اهتمامات  فى البحث -

 ام ومن المستهدفة الشريحة

 . الموضوعات تلك أحد تحديد

 األفنار  تلك صياغة ذلك عدوب

 من جمل فى والمعلومات

 .اإلتصالية الرسائل

 إلى الرسائل تلك بث  ام

 خالل من المستهدفة الشريحة

 .نقاشية حلقات

 طالب م  المادة أستاذ .األول الدراسى الفصل-

 .المرحلة

 هناء السيد لقسم: أ.د /مشرف ا                                  أستاذ المقرر: د/ مريهان منصور أبوسنة

 التوقيع:  

 



 
 

2018  -2017تقرير مقرر )مدخل االتصال بالجماهير(   

 معلومات أساسية : .ب

 مدخل االتصال بالجماهير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     لمتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام ا 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 430 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %77.67بنسبة )           ( ناجح 334عدد ) جة االمتحان نتي -

 ( %22.33بنسبة   )          ( راسب  96عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %15.81)         ( ممتاز  9.53%)

 ( مقبول%36.04)      ( جيد     16.27%)

 -تدريس المقرر: – 2

عناصاار االتصااال   -عناصر االتصااال ومنوناتاا   -تعريف االتصال _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التعليمى.  

 خصائص االتصال. –أنواع االتصال  _

 بعض المفاهيم المغلوطة عن عملية االتصال.  -أغراض االتصال  _

 أسباب فشل عملية االتصال. –معايير كفاءة عملية االتصال  _

 وظائف وسائل اإلعالم. –جيد تمرينات على االتصال ال _

أهمية اللغة فى عمليااة االتصااال  اللفظااى  –مفهوم االتصال اللفظى  _

 .عناصر اللغة –

 سبل وطرق تحسين االتصال اللفظى. -عوائق االتصال اللفظى _

 امتحان نصف الفصل الدراسى _

االحتياجااات األساسااية لالتصااال  –تعريااف االتصااال الش صااى  _

 لالتصال الش صى.الصفات األساسية  –الش صى 

 مراحل تطور العالقات الش صية. –عوامل الجذب لآلخرين  _

كيفيااة التحااد  ماا   –الطاارق الفرياادة لتطااور العالقااات الش صااية  _

 اآلخرين.

 أنواع نماذج عملية االتصال. –مفهوم نماذج عملية االتصال  _

مفهااوم التاا اير االجتماااعى لوسااائل  –أهاام نماااذج عمليااة االتصااال  _

 هيرى.االتصال الجما

مظاااهر  -مستويات الت اير االجتماعى لوسائل االتصال الجماااهيرى _

عالقااة التاا اير االجتماااعى بوسااائل االتصااال   –الت اير االجتماااعى  

 الجماهيرى



 
 

النساابة الميويااة ا لمااا تاام تدريساا  ماان  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %95تم تدريس 

بمحتااوي ماادي التاااام القااائمين بالتاادريس  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

   المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيجية التعلم التعاوني  

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

 )√( نظري                    )√( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية           )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراج  العلمية -

 محدودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة  الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√(متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلامات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.57   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة العالقة بين االتصال والتواصل التعليمى.  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  الحظات المراجعين الخارجيين  م -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 إضافة جاء حول تعريف االتصال والتواصل التعليمى. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  طوير توقيت الت توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 االتصال نماذج بين المقارنة -

 اإلتفاق أوج  وإبراز.الم تلفة

 .بينها اإلختالف وأوج 

 طالب برأى اإلدالء م 

 النماذج فى برأي  المرحلة

    . الم تلفة

 نماذج  م تلف على التعرف-

 القوة نقاط تحديد م  االتصال

 .نظرية كل فى الضعف ونقاط

 وأوج  اإلتفاق  أوج  تحديد ام

 .بينها فيما اإلختالف

 طالب م  المادة أستاذ األول  الدراسى الفصل-

 .المرحلة

 

 مشرف القسم: أ.د /حنان يشار                                         أستاذ المقرر: د/ مريهان منصور أبوسنة

 التوقيع:  

 



 
 

2019  -2018تقرير مقرر )مدخل االتصال بالجماهير(   

 معلومات أساسية : .ت

 مدخل االتصال بالجماهير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 متوفر    )    ( غير متوفر )√( نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة: –ب   

 -اإلحصائيات:  – 1

 416 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 388 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%90.98نسبة النجاح  )( ناجح             353عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%9.02نسبة الرسوب )          (            35عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %13.65)        ( ممتاز    7.21%)

 ( مقبول%52.06)     ( جيد       18.04%)

 -تدريس المقرر: – 2

عناصاار االتصااال   - عناصر االتصااال ومنوناتاا   -تعريف االتصال _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التعليمى.  

 خصائص االتصال. –أنواع االتصال  _

 بعض المفاهيم المغلوطة عن عملية االتصال.  -أغراض االتصال  _

 أسباب فشل عملية االتصال. –معايير كفاءة عملية االتصال  _

 وظائف وسائل اإلعالم. –تمرينات على االتصال الجيد  _

عمليااة االتصااال  اللفظااى  أهمية اللغة فى –مفهوم االتصال اللفظى  _

 .عناصر اللغة –

 سبل وطرق تحسين االتصال اللفظى. -عوائق االتصال اللفظى _

 امتحان نصف الفصل الدراسى _

االحتياجااات األساسااية لالتصااال  –تعريااف االتصااال الش صااى  _

 الصفات األساسية لالتصال الش صى. –الش صى 

 ة.مراحل تطور العالقات الش صي –عوامل الجذب لآلخرين  _

كيفيااة التحااد  ماا   –الطاارق الفرياادة لتطااور العالقااات الش صااية  _

 اآلخرين.

 أنواع نماذج عملية االتصال. –مفهوم نماذج عملية االتصال  _

مفهااوم التاا اير االجتماااعى لوسااائل  –أهاام نماااذج عمليااة االتصااال  _

 االتصال الجماهيرى.

مظاااهر  -مستويات الت اير االجتماعى لوسائل االتصال الجماااهيرى _

عالقااة التاا اير االجتماااعى بوسااائل االتصااال   –الت اير االجتماااعى  

 الجماهيرى



 
 

النساابة الميويااة ا لمااا تاام تدريساا  ماان  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %95تم تدريس 

ماادي التاااام القااائمين بالتاادريس بمحتااوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

   المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيجية التعلم التعاوني  

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

 )√( نظري                    )√( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية           )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراج  العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 توافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرةم )√()  ( متوافرة  المستلامات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.44   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة مهارات االتصال فى العملية االتصالية. -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

طببوير  ببي ما تم تنفيذه مببن مقترحببات الت  -8

 العام السابق
 إضافة جاء حول مهارات االتصال فى العملية االتصالية. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 لمراحل نموذج الطالب تنفيذ

 الش صية العالقات تطور

 العالقة تدهور لمراحل وأخر

  .الش صية

 مواقف خلق طريق عن وذلك-

 متضمنة م تلفة اتصالية

 لنل مالئمة م تلفة رسائل

 .مرحلة

 طالب م  المادة أستاذ .األول الدراسى الفصل-

 .المرحلة

لقسم: أ.د /حنان يشار مشرف ا                                      أستاذ المقرر: د/ مريهان منصور أبوسنة    

 التوقيع:   

 

 



 
 

 2020  - 2019تقرير مقرر )مدخل االتصال بالجماهير( 

 معلومات أساسية : -أ 

 مدخل االتصال بالجماهير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 األولى  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     متبع الختيار لجنة االمتحانات النظام ال 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة: –ب   

 -اإلحصائيات:  – 1

 37 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 343 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %99.1نسبة النجاح  ) االمتحان   نتيجة -

 (%0.9نسبة الرسوب )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %20.4( ممتاز            )1.45%)

 ( مقبول% 35.2( جيد            )41.9%)

 -تدريس المقرر: – 2

عناصاار االتصااال   -صر االتصااال ومنوناتاا عنا  -تعريف االتصال _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التعليمى.  

 خصائص االتصال. –أنواع االتصال  _

 بعض المفاهيم المغلوطة عن عملية االتصال.  -أغراض االتصال  _

 أسباب فشل عملية االتصال. –معايير كفاءة عملية االتصال  _

 وظائف وسائل اإلعالم. –تمرينات على االتصال الجيد  _

أهمية اللغة فى عمليااة االتصااال  اللفظااى  –ى مفهوم االتصال اللفظ _

 .عناصر اللغة –

 سبل وطرق تحسين االتصال اللفظى. -عوائق االتصال اللفظى _

 امتحان نصف الفصل الدراسى _

االحتياجااات األساسااية لالتصااال  –تعريااف االتصااال الش صااى  _

 الصفات األساسية لالتصال الش صى. –الش صى 

 ور العالقات الش صية.مراحل تط –عوامل الجذب لآلخرين  _

كيفيااة التحااد  ماا   –الطاارق الفرياادة لتطااور العالقااات الش صااية  _

 اآلخرين.

 أنواع نماذج عملية االتصال. –مفهوم نماذج عملية االتصال  _

مفهااوم التاا اير االجتماااعى لوسااائل  –أهاام نماااذج عمليااة االتصااال  _

 االتصال الجماهيرى.

مظاااهر  -الجماااهيرى مستويات الت اير االجتماعى لوسائل االتصال _

عالقااة التاا اير االجتماااعى بوسااائل االتصااال   –الت اير االجتماااعى  

 الجماهيرى



 
 

النساابة الميويااة ا لمااا تاام تدريساا  ماان  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %95تم تدريس 

ماادي التاااام القااائمين بالتاادريس بمحتااوي  -

 المقرر 
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

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

   المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيجية التعلم التعاوني  

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

 )√( شفوي         )√( نظري            طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية           )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراج  العلمية -

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرة )√(متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلامات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.44   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة مهارات االتصال فى العملية االتصالية. -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

يذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي ما تم تنف  -8

 العام السابق
 إضافة جاء حول مهارات االتصال فى العملية االتصالية. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 احللمر نموذج الطالب تنفيذ

 الش صية العالقات تطور

 العالقة تدهور لمراحل وأخر

  .الش صية

 مواقف خلق طريق عن وذلك-

 متضمنة م تلفة اتصالية

 لنل مالئمة م تلفة رسائل

 .مرحلة

 طالب م  المادة أستاذ .األول الدراسى الفصل-

 .المرحلة

  

السيد هناء /د.أ:  القسم مشرف                       هناء السيد علي                       د/ أستاذ المقرر:    

 التوقيع:   
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 -2016)مدخل إلى علوم الصحافة( تقرير مقرر

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلي علوم الصحافة  اسم المقرر 1

 تربويالعالم اإل التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )√( يار لجنة االمتحانات النظام المتبع الخت 5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 521 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 83.10( ناجح       بنسبة 433عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % 16.89( راسب       بنسبة 88عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %1,73)     ( ممتاز   0.96%)

 ( مقبول %72,74)       ( جيد    7,68%)

 -تدريس المقرر : – 2

 اخل الرئيسية لتعريف الصحافة   المد _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 وظائف الصحافة العامة _

 وظائف الصحافة في الدول النامية  _

الفرق بين الجريدة والمجلة من حيث كال من  المفهوم والشكل  _

 والمضمون

 أنواع الصجف من حيث معاييرها المختلفة  _

 قسم التحرير الصحفي مفهومه وأهدافه ومهامه _

 رية مجموعة األشكال الصحفية التحري _

 المؤسسة الصحفية مفهومها وأقسامها  وإداراتها المختلفة _

 الهيكل التنظيمي للصحيفة .  _

العوامل التي تزيد أو تقلل من توزيع الصحف وخصائص   _

 توزيع الصحف في مصر 

 مصروفات الصحيفة  _

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  للمقرر
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 85)√( <           84-60)   (             60> )  (  م القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  مدي التزا -

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

  المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

 الذهنيالعصف  _

 وني التعاإستراتيجية التعلم  _

 الذاتي إستراتيجيات التعلم  _

 االكتشاف  _

 التعليميةالعروض  _

 التحريرياالمتحان  _ طريقة تقويم الطالب  -

 التطبيقياالمتحان  _

 الشفوياالمتحان  _

 السنة أعمال  _

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )  ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة ل المعينة الوسائ-

 )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )√( غير متوافرة المستلزمات والخامات  -

 نظيم الزيارات الميدانية للطالب عدم توافر الوسائل الكفيلة لت   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79  -مقرر:نتيجة تقويم الطالب لل -5

تفعيل الجانب التطبيقي للمقرر وتوزيع الطالب علي مجموعات    -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عملية

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 ال يوجد 

)ما هي و  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 سباب ( األ
 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطويرات

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

تفعيل الجانب التطبيقي   

 للمقرر

توزيع الطالب  

كمجموعات  

صغيرة علي 

سكاشن عملية 

لتسهيل وزيادة  

درجة استيعابهم  

 المقرر. لمحتوي

 القسم العام الحالي والقادم 

 هناء السيد مشرف القسم : أ.د/                      أستاذ المقرر :  د/شيماء محمد متولي      

 التوقيع:  
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 2018 -2017تقرير مقرر)مدخل إلى علوم الصحافة( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلي علوم الصحافة  اسم المقرر 1

 التربوي اإلعالم التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )√( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-ة :معلومات متخصص –ب   

 -اإلحصائيات :  – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 426 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         %52.58( ناجح        بنسبة  224عدد ) نتيجة االمتحان  -

   %47.42( راسب       بنسبة 202عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا    %3,52)   ( ممتاز    1,88%)

 ( مقبول  % 42.72)   ( جيد       4,46%)

 -تدريس المقرر : – 2

 المداخل الرئيسية لتعريف الصحافة.    _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 وظائف الصحافة العامة.  _

الفرق بين الجريدة والمجلة من حيث كال من  المفهوم والشكل  _

 والمضمون.

 الصحف من حيث معاييرها المختلفة. أنواع  _

 قسم التحرير الصحفي مفهومه وأهدافه ومهامه. _

 الفنون التحريرية.  _

 المؤسسة الصحفية مفهومها وأقسامها  وإداراتها المختلفة.  _

 الهيكل التنظيمي للصحيفة .   _

 عوامل توزيع الصحف وخصائص توزيعها .  _

 مصروفات الصحيفة ومشاكل إصدارها.  _

 ظمة للعمل الصحفي. القواعد المن _

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر 
 من المقرر الدراسي %98تم تدريس 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر  
 )  ( <60             )   (60-84           > )√(85 

 85)  ( <            84-60)√ (            60> )   (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -
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  المحاضرة المطورة  _ أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 التعلم الذاتي  استراتيجيات _

 االمتحان التحريري _ طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي _

 متحان الشفوىاال _

 أعمال السنة  _

 -يس : اإلمكانات المتاحة للتدر -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

 % 80.34  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تنظيم زيارات ميدانية ورحالت علمية لمقر المؤسسات الصحفية  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 لمطابقة المشاهدة العملية بما تم تدريسه نظريا

ات المراجعين الخارجيين )إن مالحظ -7

 ( وجدت
 ال يوجد 

ات التطوير في العام  ما تم تنفيذه من مقترح  -8

 السابق 
 لمقرركافة المقترحات والتطويرات لمحتوي  اتم التنفيذ 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 األسباب (
 تم التنفيذ كافة المقترحات والتطويرات لمحتوي  المقرر

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  ت التطوير توقي توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تفعيل الزيارات الميدانية

وذلك لمقر 

المؤسسات 

الصحفية لمشاهدة  

طبيعة عملها  

الصحفي علي  

اختالف إداراته  

 ومراحله. 

 العام الحالي والقادم 

إدارة الكلية بالتنسيق مع  

 -الجهات المسؤولة

 أستاذ المقرر

 : أ.د/ حنان يشار مشرف القسم                                    أستاذ المقرر :  د. شيماء محمد متولي    

 التوقيع:  
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2019 -2018تقرير مقرر)مدخل إلى علوم الصحافة(   

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلي علوم الصحافة  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )√( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

 -اإلحصائيات :  – 1

 436 ملتحقين بالمقرر عدد الطالب ال -

 409 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     %97,06)( ناجح        بنسبة 397عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (  %2,94)( راسب        بنسبة 12عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا    %12,95)       ( ممتاز 1.71%)

 ( مقبول %47.43)     ( جيد    34,96%)

 -تدريس المقرر : – 2

 موقع الصحافة من عملية االتصال . _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المداخل الرئيسية لتعريف الصحافة.    _

 وظائف الصحافة العامة.  _

الفرق بين الجريدة والمجلة من حيث كال من  المفهوم والشكل  _

 والمضمون.

 حيث معاييرها المختلفة. نواع الصجف من  _

 قسم التحرير الصحفي مفهومه وأهدافه ومهامه. _

 مجموعة األشكال الصحفية التحريرية .  _

 المؤسسة الصحفية مفهومها وأقسامها  وإداراتها المختلفة.  _
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 الهيكل التنظيمي للصحيفة .  _

العوامل التي تزيد أو تقلل من توزيع الصحف وخصائص   _

 توزيع الصحف في مصر. 

 فات الصحيفة ومشاكل إصدارها. مصرو _

 القواعد المنظمة للعمل الصحفي.  _

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  للمقرر 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 85)√( <           84-60)   (             60> )  (  المقرر  

 85)  ( <            84-60)√ (            60> )   (  وضوعات المقرر مدي تغطية االمتحان لم -

 المحاضرة المطورة .   _ أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني . _

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث . _

 إستراتيجية التعلم الذاتي ..  _

 االمتحان التحريرى . _ طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي . _

 متحان الشفوىاال _

 أعمال السنة  _

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المراجع العلمية -

 )  ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسائل المعينة -

 جة محدودة )√( غير متوافرة)  ( متوافرة )  ( متوافرة بدر المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.77  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تنظيم زيارات ميدانية ورحالت علمية لمقر المؤسسات الصحفية  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 لمطابقة المشاهدة العملية بما تم تدريسه نظريا .

لخارجيين )إن وجدت  مالحظات المراجعين ا -7

) 
 ال يوجد 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 تم التنفيذ كافة المقترحات والتطويرات لمحتوي  المقرر

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 األسباب (

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  قيت التطوير تو توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

تنظيم زيارات ميدانية  

ورحالت علمية لمقر 

المؤسسات الصحفية 

لمطابقة المشاهدة 

العملية بما تم تدريسه  

 نظريا . 

إضافة الحديث فيما 

يخص علوم الصحافة  

وإدارة المؤسسات 

 الصحفية 

 أستاذ المقرر الحالي والقادم العام 

 مشرف القسم : أ.د/ حنان يشار                                           د متولي      أستاذ المقرر : د. شيماء محم

     التوقيع:
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 2020 - 2019تقرير مقرر)مدخل إلى علوم الصحافة(   

 -معلومات أساسية : –أ 

 مدخل إلي علوم الصحافة  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )√( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

 -اإلحصائيات :  – 1

 365 ملتحقين بالمقرر عدد الطالب ال -

 342 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%98.8ناجح        بنسبة ) نتيجة االمتحان  -

 (%1.2راسب        بنسبة )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا%3.5( ممتاز        )1.46%)

 ل ( مقبو%77.1( جيد         )16.6%)

 -تدريس المقرر : – 2

 موقع الصحافة من عملية االتصال . _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المداخل الرئيسية لتعريف الصحافة.    _

 وظائف الصحافة العامة.  _

الفرق بين الجريدة والمجلة من حيث كال من  المفهوم والشكل  _

 والمضمون.

 نواع الصجف من حيث معاييرها المختلفة.  _

 ر الصحفي مفهومه وأهدافه ومهامه.قسم التحري _

 مجموعة األشكال الصحفية التحريرية .  _

 المؤسسة الصحفية مفهومها وأقسامها  وإداراتها المختلفة.  _
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 الهيكل التنظيمي للصحيفة .  _

العوامل التي تزيد أو تقلل من توزيع الصحف وخصائص   _

 توزيع الصحف في مصر. 

 مصروفات الصحيفة ومشاكل إصدارها.  _

 د المنظمة للعمل الصحفي. القواع _

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  للمقرر 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 85)√( <           84-60)   (             60> )  (  المقرر  

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

 المحاضرة المطورة .   _ أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني . _

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث . _

 إستراتيجية التعلم الذاتي ..  _

 االمتحان التحريرى . _ طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي . _

 االمتحان الشفوى _

 أعمال السنة  _

 -انات المتاحة للتدريس : اإلمك -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    -إدارية وتنظيمية: قيود -4

 % 88.77  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تنظيم زيارات ميدانية ورحالت علمية لمقر المؤسسات الصحفية  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 لمطابقة المشاهدة العملية بما تم تدريسه نظريا .

لخارجيين )إن مالحظات المراجعين ا -7

 ( وجدت
 ال يوجد 
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تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  ما  -8

 السابق 
 تم التنفيذ كافة المقترحات والتطويرات لمحتوي  المقرر

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 األسباب (

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

يم زيارات ميدانية  تنظ

ورحالت علمية لمقر 

المؤسسات الصحفية 

لمطابقة المشاهدة 

العملية بما تم تدريسه  

 نظريا . 

إضافة الحديث فيما 

يخص علوم الصحافة  

وإدارة المؤسسات 

 الصحفية 

 أستاذ المقرر العام الحالي والقادم 

 السيد  هناء /د.أ:  لقسممشرف ا                                    أستاذ المقرر : د. شيماء محمد متولي            

                                   التوقيع:

 

                              

 



 
 

 2017-2016)نشأة وسائل اإلعالم(  تقرير مقرر

 معلومات أساسية :  –أ 

 نشأة وسائل اإلعالم  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى التخصص  2

 األولى الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر)*(  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ) * ( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات :  – 1

 539 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 520 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

            %98.85  جاحنسبة الن( ناجح     514عدد ) نتيجة االمتحان  -

              %1.15  نسبة الرسوب( راسب         5عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %7,69)       ( ممتاز   2.11%)

 ( مقبول %70.76)       ( جيد   18.26%)

 تدريس المقرر :  – 2

 التاريخ( -األنواع -المدخل التمهيدى لالتصال )المفهوم - ها الموضوعات التي تم تدريس -

 الطباعة وتطورهما  -

 نشأة وتطور الصحيفة والمجلة  -

 نشأة وتطور اإلذاعة -

 نشأة وتطور التليفزيون واإلعالم الفضائى  -

 نشأة المسح والسينما  -

 االنترنت وشبكات التواصل االجتماعى -

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  ساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتوي األ -

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



 
 

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

 محاضرات.  - أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني  -

 إستراتيجيةالتعلم التعاونى  -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث  - 

 استراتيجية التعلم الذاتى -

 االكتشاف  -

 األعمال الفصلية )تذكر( :   

 المقرر لمناقشتها مع مدرس المقرر.  أبحاث مكتبية عن محتوى -

لمقارنة بين  عمل نشاط تفاعلى لطالب المقرر فى شكل مسابقة ل -

 عناصر محتوى المقرر

 : التعليمية المنصات عبر التعلم -

- Webex Meetings  Cisco  √ 

-   Whatsapp   √ 

_ Telegram  √ 

 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة 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 المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية:  -4

 % 76.36 الطالب للمقرر:  نتيجة تقويم -5

 يتم عمل زيارات إلى وسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية مقترحات تحسين المقرر :  -6

 )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 ال يوجد  السابق 

)ما هي و  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 تم تنفيذ كافة المقترحات والتطورات باب ( األس

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

يتم عمل زيارات إلى 

وسائل اإلعالم المطبوعة 

 والمرئية

-5/جـ/ 3-4/جـ/ 3

 5/د/ 3-4/د/ 3
 أستاذ المقرر العام الحالي والقادم 

 هناء السيدأ.د/  مشرف القسم  :                                                      ستاذ المقرر:  د/والء فايزأ

 التوقيع:      



 
 

 2018 -2017تقرير مقرر )نشأة وسائل اإلعالم( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 نشأة وسائل اإلعالم  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى التخصص  2

 األولى المستوي  /الفرقة  3

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

 متوفر )√( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 متوفر    )    ( غير متوفر )√( نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 :  اإلحصائيات – 1

 459 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 436 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         %95.87    ( ناجح      نسبة النجاح418)عدد  نتيجة االمتحان  -

              %4.13نسبة الرسوب        ( راسب 18)عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %16,97( ممتاز         ) 9,63%)

 ( مقبول %53.21( جيد           )16.06%)

 تدريس المقرر :  – 2

 التاريخ( -األنواع-المدخل التمهيدى لالتصال )المفهوم - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 نشأة الكتاب والطباعة وتطورهما -

 نشأة وتطور الصحيفة والمجلة  -

 ذاعةنشأة وتطور اإل -

 نشأة وتطور التليفزيون واإلعالم الفضائى  -

 نشأة المسح والسينما  -

 االنترنت وشبكات التواصل االجتماعى -

 التعريف على االعالم الجديد  -

 من المقرر الدراسي %98تم تدريس  % 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.  - أساليب التعليم والتعلم  -



 
 

 العصف الذهني  -

 التعلم التعاونى  إستراتيجية -

 حث إستراتيجية المناقشة وحلقات الب - 

 استراتيجية التعلم الذاتى -

 االكتشاف  -

 األعمال الفصلية )تذكر( :   

 المقرر لمناقشتها مع مدرس المقرر.  أبحاث مكتبية عن محتوى -

عمل نشاط تفاعلى لطالب المقرر فى شكل مسابقة للمقارنة بين   -

 عناصر محتوى المقرر

 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة 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 -

 وافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  ( مت المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية:  -4

 % 85.36 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:  -5

عمل تقارير اذاعية ومصورة للمقارنة بين وسائل االعالم المختلفة  مقترحات تحسين المقرر :  -6

ومشاركة الطالب فى تنفيذ هذا الجزء العملى من خالل نشاط 

 بقات يتم فى المحاضرات المسا

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 تم تنفيذ كافة مقترحات التطوير.  السابق 

)ما هي و  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 تم تنفيذ كافة المقترحات  األسباب ( 

 ام القادم : خطة التطوير للمقرر للع  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

عمل تقارير إذاعية  

ومصورة للمقارنة بين  

وسائل اإلعالم المختلفة 

ومشاركة الطالب في 

تنفيذ هذا الجزء العملي  

من خالل نشاط المسابقات  

 يتم في المحاضرات

 أستاذ المقرر ي العام القادم والحال 4/د/3-5/جـ/3-14أ/3

 أ.د/ حنان يشار  مشرف القسم  :                                                         أستاذ المقرر :  د/والء فايز 

 التوقيع:      



 
 

 2019-2018تقرير مقرر )نشأة وسائل اإلعالم( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 نشأة وسائل اإلعالم  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى التخصص  2

 األولى الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )√( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 متوفر    )    ( غير متوفر )√( نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 ات متخصصة :معلوم –ب 

 اإلحصائيات :  – 1

 370 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 350 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %100)نسبة النجاح  ( ناجح         350عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (  %0.00)نسبة الرسوب( راسب            -عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %16.28) ( ممتاز        2.28%)

 ( مقبول  %28.57)  ( جيد        52.85%)

 تدريس المقرر :  – 2

 التاريخ( -األنواع-المدخل التمهيدى لالتصال )المفهوم - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 نشأة الكتاب والطباعة وتطورهما -

 نشأة وتطور الصحيفة والمجلة  -

 نشأة وتطور اإلذاعة -

 نشأة وتطور التليفزيون واإلعالم الفضائى  -

 نشأة المسح والسينما  -

 االنترنت وشبكات التواصل االجتماعى -

 التعريف على االعالم الجديد  -

 من محتوي المقرر الدراسي %98 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85) * ( <        84-60)  (        60> )   (  توي المقرر  مدي التزام القائمين بالتدريس بمح -

 85) * ( <        84-60)  (        60> )   (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



 
 

 محاضرات.  - أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني  -

 إستراتيجية التعلم التعاونى  -

 ث إستراتيجية المناقشة وحلقات البح - 

 استراتيجية التعلم الذاتى -

 االكتشاف  -

 األعمال الفصلية )تذكر( :    

 المقرر لمناقشتها مع مدرس المقرر أبحاث مكتبية عن محتوى  -

عمل نشاط تفاعلى لطالب المقرر فى شكل مسابقة للمقارنة بين   -

 عناصر محتوى المقرر

 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة 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 -

 افرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  ( متو المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية:  -4

 % 87.11 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:   -5

 مقترحات تحسين المقرر :  -6
 زيارات ميدانية لإلذاعة والتليفزيون والصحف 

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 

التطوير في العام   ما تم تنفيذه من مقترحات -8

 السابق 
تم عمل تقارير اذاعية ومصورة للمقارنة بين وسائل االعالم 

المختلفة ومشاركة الطالب فى تنفيذ هذا الجزء العملى من خالل  

 نشاط المسابقات 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 تم تنفيذ كافة المقترحات  األسباب (

 م القادم : خطة التطوير للمقرر للعا -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارات ميدانية لإلذاعة  

 والتليفزيون والصحف

-5/جـ/ 3-4/جـ/ 3

 5/د/ 3-4/د/ 3
 العام الحالي والقادم 

إدارة الكلية وأستاذ  

 المادة

 أ.د/ حنان يشار  مشرف القسم  :                                      أستاذ المقرر:  د/والء فايز

 التوقيع:        



 
 

 2020 - 2019تقرير مقرر )نشأة وسائل اإلعالم( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 نشأة وسائل اإلعالم  اسم المقرر 1

 التربوياإلعالم  التخصص  2

 األولى الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )√( ام المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظ 5

 متوفر    )    ( غير متوفر )√( نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات :  – 1

 364 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 343 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (  %99.1نسبة النجاح ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.8) نسبة الرسوب

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %3.2( ممتاز         )0.8%)

 ( مقبول  %65.1( جيد          )30.1%)

 تدريس المقرر :  – 2

 التاريخ( -األنواع-لالتصال )المفهوم المدخل التمهيدى - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 نشأة الكتاب والطباعة وتطورهما -

 نشأة وتطور الصحيفة والمجلة  -

 نشأة وتطور اإلذاعة -

 الفضائي نشأة وتطور التليفزيون واإلعالم  -

 نشأة المسح والسينما  -

 االجتماعيوشبكات التواصل  اإلنترنت -

 الجديد  اإلعالمالتعريف على  -

 من محتوي المقرر الدراسي %98 تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % لما تم -

 85) * ( <        84-60)  (        60> )   (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85) * ( <        84-60)  (        60> )   (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



 
 

 محاضرات.  - التعلم أساليب التعليم و -

 العصف الذهني  -

 التعاوني إستراتيجية التعلم  -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث  - 

 الذاتياستراتيجية التعلم  -

 االكتشاف  -

 األعمال الفصلية )تذكر( :    

 أبحاث مكتبية عن محتوى المقرر لمناقشتها مع مدرس المقرر  -

سابقة للمقارنة بين  شكل م فيلطالب المقرر  تفاعليعمل نشاط  -

 عناصر محتوى المقرر

 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة 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 المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية:  -4

 % 87.11 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:   -5

 مقترحات تحسين المقرر :  -6
 والتليفزيون والصحف زيارات ميدانية لإلذاعة 

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 اإلعالمتم عمل تقارير اذاعية ومصورة للمقارنة بين وسائل 

من خالل   العمليتنفيذ هذا الجزء  فيالمختلفة ومشاركة الطالب 

 نشاط المسابقات 

لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  ما -9

 تم تنفيذ كافة المقترحات  األسباب (

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارات ميدانية لإلذاعة  

 والتليفزيون والصحف

-5/جـ/ 3-4/جـ/ 3

 5/د/ 3-4/د/ 3
 قادم العام الحالي وال

إدارة الكلية وأستاذ  

 المادة

 السيد هناء /د.أ: مشرف القسم                                                           أستاذ المقرر:  د/والء فايز

 التوقيع:        



   

 

  7107مبادىء عمم النفس عا م  تقرير مقرر دراسي
  قسم : ..العموم التربوية والنفسية

 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 االولى  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5
 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1191 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 0    -   ناجح 1191 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 127  -ممتاز  25 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا -

 مقبول 562-     جيد 477
 -تدريس المقرر : – 7

 تم التي الموضوعات
 دراستها

 

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس  -1 
 اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم النفس –لممعمم اىمية عمم النفس  -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى – -3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء  -4

 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
 طرق قياسيا ( –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6     
 العوامل المؤدية لو ( –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى اىميتيا -7

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
كيفية  –عامل االرتباط  –الوسيط  –المتوسط االنواع( كيفية حساب  -االحصاء ) المعنى-9

   -تفسيرىا المنوال

 
 

 

 



   

 

 

 %100 % لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر -
 %   100  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  يتخمميا طرق  تعميمية مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 
 لسنة      أمتحان  أعمال ا- أمتحان نظري طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تحديث المحتوى -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عدم التقيد بموضوعات بعينيا  بمعنى مرونة المحتوى  -2
 زيادة عدد الساعات -3

 _____________________ )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 _____________ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 __________________ )ما ىي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
التطوير: 
عدد  –المحتوى 

 الساعات   

 توصيف التطوير: 
اقتطاف مرونة المحتوى حيث يتم 

موضوعات متعددة من معظم  فروع 
ممخص لبعض البحوث  -النفس عمم

 ى مجال عمم النفس  ف

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    

 
                        أ.د أمانى عبد المقصودرئيس القسم /           د منى سعيد   نسق المادة : اسم م
 7107      /    /    : التاريخ  منى سعيد                                 : التوقيع

 

 



   

 

 2018/ 2017عام   مبادىء عمم النفس تقرير مقرر دراسي
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 

 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 7

 االولى  المستوي الفرقة / 3

 ( نظري  7) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1112 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 1095 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب 276)  ( ناجح  9774 )   نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا
 ( جيد جدا  13.6   )   ( ممتاز 1.6     ) 
 ( مقبول   41.3   )      (جيد   36.9   ) 

 -تدريس المقرر : – 7



   

 

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم  –اىمية عمم النفس لممعمم  -2

 النفس
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى – -3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء  -4

توزيع االفراد  –المنحنى االعتدالي  –الذكاء كيفية حساب نسبة -5
 داخمو

 –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6
 طرق قياسيا (

 –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى  اىميتيا -7
 العوامل المؤدية لو (  –نظرياتة 

لمنوال واإلنحراف المعياري والمدى اإلحصاء ) المتوسط والوسيط وا-8
 ) 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -9
 

 

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

 84-60(      )    60> (      )  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 (   /  > )85 

 84-60(      )    60> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 ( /    > )85 

  يتخمميا طرق مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 

      -  شفوي   - نظري  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تحديث المحتوى -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  عدم التقيد بموضوعات بعينها  بمعنى مرونة المحتوى -7
  زيادة عدد الساعات-3

 _____________________ )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

_____________ 

)ما ىي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير: 

عدد  –المحتوى 
 الساعات   

: مرونة توصيف التطوير
المحتوى حيث يتم اقتطاف 

موضوعات متعددة من 
معظم  فروع عمم النفس 
مثال : موضوع الشائعات 

ممخص  –المفاهيم  –
لبعض البحوث قى مجال 

 عمم النفس  

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 ) د منى سعيد( قسم العموم التربوية والنفسية

    
    

 
      القسم : أ.د/ أماني عبدالمقصودرئيسة مجمس              د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

  منى سعيد                                                           : التوقيع
  7108التاريخ  :     /   /    
 
 

 

  



   

 

 2018/2019مبادىء عمم النفس عام  تقرير مقرر دراسي
  

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 

 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 7

 االولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  7) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0
 1414 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1414 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 3       ناجح 1411 نتيجة االمتحان  -

 مقبول   530-  جيد 831     -جيد جدا 50  الناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 -تدريس المقرر : – 7

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس -1 الموضوعات التي تم تدريسيا
 النفساىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم  –اىمية عمم النفس لممعمم -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى-3
 طرق حسابو –معنى نسبة الذكاء -4
 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
 طرق قياسيا(  –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6 
 –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –يتيا الذاكرة ) المعنى  اىم-7

 العوامل المؤدية لو ( 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
 تكوينيا ( –العوامل المؤثرة عمييا -9

عامل االرتباط  –الوسيط  –االنواع( كيفية حساب المتوسط  -االحصاء ) المعنى-10
 -كيفية تفسيرىا المنوال –

 

 -تدريس المقرر : – 7
% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
100% 

 %100  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  يتخمميا طرق مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 
       االعمال الفصمية  –التحريرى  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95 نتيجة تقويم الطالب لممقرر:  -5
 إضافة موضوعات جديدة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عدم التقيد بموضوعات بعينيا  بمعنى مرونة المحتوى -2
 زيادة عدد الساعات -3

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

_____________________ 



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

_____________ 

)ما ىي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
عدد  –المحتوى مجاالت التطوير: 

 الساعات   
: مرونة توصيف التطوير

المحتوى حيث يتم اقتطاف 
موضوعات متعددة من معظم  

فروع عمم النفس مثال : 
المفاهيم  –موضوع الشائعات 

ممخص لبعض البحوث قى  –
 مجال عمم النفس  

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد 

 
          / أ. د  أمانى عبد المقصودرئيس القسم                 د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

  7109التاريخ  :     /   /     منى سعيد                                          : التوقيع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2019/2020مبادىء عمم النفس عام  تقرير مقرر دراسي
  ..العموم التربوية والنفسيةقسم : 

 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 االولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 _________ المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 1462 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1457 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 71       ناجح 1391 نتيجة االمتحان  -

 % راسب 4.53 -%ناجح   95.47  الحاصمين عميياالناجحين طبقا لمتقديرات 

 

 -تدريس المقرر : – 2

- 
الموضوعات 

التي تم 
 تدريسيا

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس -1
 اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم النفس –اىمية عمم النفس لممعمم -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى-3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء -4
 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
  طرق قياسيا( –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6 
 –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى  اىميتيا -7
 عوامل المؤدية لو ( ال



   

 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
 تكوينيا ( –العوامل المؤثرة عمييا -9

كيفية  –عامل االرتباط  –الوسيط  –االنواع( كيفية حساب المتوسط  -االحصاء ) المعنى-10
 -تفسيرىا المنوال

 
 -تدريس المقرر : – 2
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 لممقرراألساسي 
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

 100% 

مدي تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

100% 

 يتخمميا طرق مثل حتى منتصف شير مارس  محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
الجامعة ثم تم التواصل مع الطالب من خالل منصة النقد  –االستنتاج  –االستنباط 

 من خالل تطبيق الواتس اب
 عمى صورة بحث  من خالل منصة الجامعةالتحريرى أمتحان  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 إضافة موضوعات جديدة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

الخوف من الكوارث الطبيعية مثل الخوف من  –الضغوط الدراسية واالكاديمية 
 زيادة عدد الساعات -3  جائحة كورونا

مالحظات المراجعين  -7
 الخارجيين )إن وجدت (

_____________________ 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 التطوير في العام السابق

_____________ 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 )ما ىي و األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10
مجاالت 
التطوير: 
عدد  –المحتوى 

: مرونة المحتوى توصيف التطوير
حيث يتم اقتطاف موضوعات متعددة 

المواكبة من معظم  فروع عمم النفس 

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
قسم العموم التربوية والنفسية ) د منى 

 سعيد(



   

 

 الضغوط دثات العصررمثلحمع مست الساعات   
 من الخوف – واالكاديمية الدراسية
 من الخوف مثل الطبيعية الكوارث
ممخص لبعض  -كورونا جائحة

 البحوث قى مجال عمم النفس  
                 د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

 منى سعيد          : التوقيع

                                  رئيس مجمس القسم : أ.د/ إيمان حمدى عمار 
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  6106/6107 تقرير مقرر دراسي                          

  العموم التربوية والنفسيةقسم : 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
  أصول التربية التخصص 2
  األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 مي( عم  / ( نظري + )   2  )    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر( متوفر    )) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8
 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1337 تحقين بالمقررعدد الطالب المم -
 1264 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  (    86% )        (1387) عددناجح:  نتيجة االمتحان  -
 ( 14) (         % 177عدد) راسب:

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا12533)    ( ممتاز 8556)
 ( مقبول58541جيد      ) (2357)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

تيا العامة من منظور طبيعة التربية واتجاىا
 إسالمى

4 



   

 

 - 2 - 

 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

   (    ) <63      (    )63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

  (     ) <63      (    )63-84 
   (> )85 

 تدريب عممي (    )   محاضرات نظرية () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصمية)    دراسة حالة     (   )  
اساليب التعميم  –عمل ابحاث عن طرق التدريس    :)تذكر(  األعمال الفصمية

 والتعمم 
 ( شفوي     ) %      83( نظري   )  طريقة تقويم الطالب -

 (   )  ( عممي   )        % 23أعمال فصمية 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 توافرةم)( متوافرة بدرجة محدودة )( غير  متوافرة () المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة) متوافرة )( الوسائل المعينة-
 غير متوافرة()وافرة بدرجة محدودة)( مت متوافرة () المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 



   

 

 - 3 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
3-  

 )ماا لم يتم تنفيذه من مقترحات م -9
 ( األسبابهي و 

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد / اسم منسق المادة: 

 6107التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 6107/6108 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
  األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 1423 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1365 المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -

 نتيجة االمتحان  -
 (     7.47(        % )1099ناجح: عدد )
 ( 19.49(         %  )266راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا8.06( ممتاز     )7.47)
 ( مقبول49.08( جيد      )15.9)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 وعات التي تم تدريسهاالموض -

 عدد الساعات   محتوى المقرر % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
 إسالمى

4 



   

 

 - 5 - 

 4 التربوى من منظور إسالمى األسرة ودورىا

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

اساليب  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 التعميم والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس: -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -ارية وتنظيمية:قيود إد -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر: -6

2- 

3- 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 



   

 

 - 6 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

1-  
2-  
3-  

)ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 واألسباب(

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
إعداد بنك أسئمة لممقرر  إمكانيات التدريس 

لتدريب الطالب عمى 
 ط المختمفة لمتقويم  األنما

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: د / 

 2318التوقيع:                                            التاريخ :    /    /
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 6108/6109 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

 مبادئ التربية  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة األولى  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ( غير متوفر)    )( متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 د/ ياسر ميمون عباس أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1488 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1352 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     94586(        % )1347)ناجح: عدد  نتيجة االمتحان  -
 ( 5514(         %  )5راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا258( ممتاز     )261)
 ( مقبول477( جيد      )351)

 -تدريس المقرر : – 6

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

محتوي % لما تم تدريسه من ال -
 األساسي لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده ونظمو

 4طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
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 إسالمى

 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 ر إسالمىتعميم المرأة من منظو 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

 )      ( <63    )      (63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <63    )      (63-84 
   (> )85 

 ( محاضرات نظرية )      ( تدريب عممي) أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصميةاسة حالة       )در   )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) مميةالمراجع الع -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-

 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب لممقرر -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 )إن وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
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  -2 التطوير في العام السابق
3-  

)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 هي واألسباب (

1- 

2- 

3- 

 -:خطة التطوير لممقرر لمعام القادم  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع  إمكانيات التدريس 
 حديثة لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

ر المسئول عن  تدريس المحاض قبل تدريس المقرر
 المقرر

 اسم منسق المادة: د / ياسر ميمون عباس

 6109التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 6109/6161 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 جميع الشعب األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 التدريسعدد القائمين ب 7
 ياسر ميمون عباسد/  تدريس المقرر  فيأسماء المحاضرين المساهمين  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 0457 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 0413 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98515(        % )1433ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1585(         % )27د )راسب: عد

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %( جيد جدا1559()232%( ممتاز   )1453()238)
 %( مقبول4552()658%( جيد      )1951()278)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

اسي % لما تم تدريسه من المحتوي األس -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
 إسالمى

4 
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 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <63    )      (63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <63    )      (63-84 
   (> )85 

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصمية)     دراسة حالة    )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 توافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة( م) المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
3-  

)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 هي واألسباب (

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير التطوير مجاالت

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

عن  تدريس المحاضر المسئول  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: د / 

 2323التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

 

 


