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61نموذج رقم   

 تقرير مقرر دراسي

م2017-2016العام الجامعي   

 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ الفن االسالمي اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 الثالثة  الفرقة / المستوى -3

( عملي 0( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 توضع طبقاً للوائح الكلية ختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع ال -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

عدد الطالب الملتحقين  -

 بالمقرر

104 

عدد الطالب اللذين أدوا   -

 االمتحان

102 

 تحاننتيجة االم -

 

        %93         95عدد   ناجح : 

    %7           7راسب:  عدد  

 

 

النسبة المئوية % للناجحين  -

طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها

     %20.19ممتاز     

    %24.04جيد جدا   

       %25جيد           

 % 22.12مقبول     

 

 تدريس المقرر: -2

الموضوعات التي تم  -

 تدريسها
أسس الفن -فن اإلسالمي تعريفاته ومفاهيمهال-إلسالمي ن انشأة الف −

 االسالمي •

الفكر الجمالي في الفن  -منابع الفن اإلسالمي -فلسفة الفن اإلسالمي   −

 تذوق الفنون اإلسالمية -اإلسالمي

 والمضمون في الفنون اإلسالمية الشكل −

فن  التحويل المادة الرخيصة إلى نفيسة في  - 1-مالمح الفن اإلسالمي  −

 اإلسالمي

 كراهية تصوير الكائنات الحية في الفن اإلسالمي -2 −

 مخالفة الطبيعة وعدم اللجوء للمحاكاة في الفن اإلسالمي - −

 ................ التجريد في الفن اإلسالمي −

الرسوم  –عناصر الزخرفة اإلسالمية ) الصور اآلدمية و الحيوانية  −

 ات الخط العربيليالهندسية الزخارف النباتية ( ثالثا جما

 -اختبار اعمال سنة  −

 ستكمال أنواع الخطوطا −

 المسجد -1أنواع العمارة الدينية اإلسالمية) −

 المدرسة  -الزاوية-المشهد-القبة الضريحية -2 −
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 -اإليوان–صحن -المدخل-المحراب–القبة -لمئذنةالعناصر المعمارية)ا −

ذات طابع  يةحليات معمار -العقد -دكة المبلغ وكرسي المصحف -)المنبر  −

 ناألعمدة والتيجا-المقرنص-وظيفي وزخرفي)

 مشهر -أبلق–( شرافة -الصنج-5-العتب- −

 لطراز األمويا -الطرز المعمارية اإلسالمية)الطراز اإلسالمي المبكر  −

 فنون العمارة اإلسالمية في العصرالعباسي −

 فنون العمارة اإلسالمية في األيوبي  −

 ملوكيمالفنون العمارة اإلسالمية في العصر −

 فن العمارة العثمانية −

 

 % لما تم تدريسه من -

 لمقررالمحتوى األساسي ا

100 %  

مدى التزام القائمين  -

 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -

 لموضوعات المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 أنشطة صفية 

 

نظري   بالالط طريقة تقويم -  

 شفوي

ال فصلية   اعم  

 

 ة التدريس :اإلمكانات المتاح -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4

 

%   78.21        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 ن اإلسالمي بالقاهرةة رحلة لمتحف الفامقإ .1 قررمقترحات تحسين الم -6

 

اجعين ت المرمالحظا -7

 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطوير في العام السابق

 .تم إقامة رحلة لمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة
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ما لم يتم تنفيذه من  -9

 مقترحات )ما هي واألسباب(

 ال يوجد

 

 عام القادم: لقرر لخطة التطوير للم -10

ت التطويرمجاال تطويرت التوقي توصيف التطوير   المسئول عن التنفيذ 

الزيارات 

 الميدانية

إقامة رحلة لمتحف الفن  

 اإلسالمي بالقاهرة

 

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة 

                     / /    اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ: 

 ا.م.د/ أيمن أحمد العربي
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 تقرير مقرر دراسي

م2018-2017العام الجامعي   

 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ الفن االسالمي اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

ثة الثال الفرقة / المستوى -10  

( عملي 0( نظري + ) 3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 توضع طبقاً للوائح الكلية االمتحانات  النظام المتبع الختيار لجنة -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -14

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

لملتحقين طالب اعدد ال -

 بالمقرر

106 

  اللذين أدوا عدد الطالب -

 اناالمتح

102 

 نتيجة االمتحان -

 

        %92.54         98عدد   :  ناجح

    %7.55           8راسب:  عدد  

 

النسبة المئوية % للناجحين  -

طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها

     %16.04ممتاز     

    %17.92جيد جدا   

       %17.92   جيد        

 % 40.57مقبول     

 

 لمقرر:اتدريس  -12

التي تم الموضوعات  -

 تدريسها
أسس الفن -الفن اإلسالمي تعريفاته ومفاهيمه-نشأة الفن اإلسالمي  −

 االسالمي •

الفكر الجمالي في   -منابع الفن اإلسالمي -فلسفة الفن اإلسالمي   −

 تذوق الفنون اإلسالمية -الفن اإلسالمي

 ون اإلسالميةمون في الفنالشكل والمض −

−  

لمادة الرخيصة إلى نفيسة في تحويل ا - 1-مي المالمح الفن اإلس −

 الفن اإلسالمي

 كراهية تصوير الكائنات الحية في الفن اإلسالمي -2 −

 مخالفة الطبيعة وعدم اللجوء للمحاكاة في الفن اإلسالمي - −

 التجريد في الفن اإلسالمي ................ −

 –صور اآلدمية و الحيوانية اإلسالمية ) ال عناصر الزخرفة  −

 عربيلرسوم الهندسية الزخارف النباتية ( ثالثا جماليات الخط الا

 استكمال أنواع الخطوط-اختبار اعمال سنة  −

 المسجد -1لعمارة الدينية اإلسالمية)أنواع ا −

 المدرسة  -الزاوية-المشهد-القبة الضريحية -2 −

–صحن -المدخل-المحراب–القبة -العناصر المعمارية)المئذنة −

 -اإليوان
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حليات معمارية  -العقد -كرسي المصحفكة المبلغ ود -)المنبر  −

 األعمدة والتيجان-المقرنص-ذات طابع وظيفي وزخرفي)

 مشهر -أبلق–( شرافة -جالصن-5-العتب- −

الطراز  -الطرز المعمارية اإلسالمية)الطراز اإلسالمي المبكر  −

 األموي

 في العصرالعباسي فنون العمارة اإلسالمية −

 ي األيوبي ففنون العمارة اإلسالمية  −

 فنون العمارة اإلسالمية في العصرالمملوكي −

 فن العمارة العثمانية −

 

 

% لما تم تدريسه من  -

 رلمحتوى األساسي المقرا

100 %  

مدى التزام القائمين  -

 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -

 لموضوعات المقرر

       >85  

        ت نظرية  امحاضر    أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة صفية 

 

نظري   طالبقويم الطريقة ت -  

 شفوي

 اعمال فصلية   

 

 التدريس :اإلمكانات المتاحة  -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد يمية:رية وتنظقيود إدا -14

% 82.24          قررمنتيجة تقويم الطالب ل -15  

 إقامة رحلة لمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة .2 لمقررمقترحات تحسين ا -16

 

لمراجعين مالحظات ا -17

 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -18

 التطوير في العام السابق

 مي بالقاهرة.تم إقامة رحلة لمتحف الفن اإلسال1 .3
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -19

 (ا هي واألسبابم)

 ال يوجد

 

 القادم:  للمقرر للعامخطة التطوير  -20

رالتطويتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

الزيارات 

 الميدانية

إقامة رحلة لمتحف الفن  

 اإلسالمي بالقاهرة

 

الفصل الدراسي  

 االول

دة أستاذ الما  

 

يخ:   /   /   التار                   التوقيع :     اسم منسق المادة:                       

 

 ا.م.د/ أيمن أحمد العربي
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يتقرير مقرر دراس  

م2019-2018العام الجامعي   

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ الفن االسالمي لكودىاسم المقرر ورمزه ا -15

 تربية فنية التخصص  -16

 الثالثة  الفرقة / المستوى -17

لي( عم 0( نظري + ) 3)  اعات المعتمدةدات / السالوح عدد -18  

اً للوائح الكليةتوضع طبق النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19  

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

 عضو هيئة تدريس  ريسعدد القائمين بالتد -21

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

عدد الطالب الملتحقين  -

 ررمقبال

100 

طالب اللذين أدوا  عدد ال -

 االمتحان

96 

 نتيجة االمتحان -

 

        %100         96عدد   ناجح : 

    %0      0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين  -

الحاصلين  طبقا للتقديرات

 عليها

     %10.40(   14ممتاز ) 

    %26(  26 )جيد جدا 

       %30  (  30)جيد  

 %30  ( 30 )مقبول 

 رر:تدريس المق -22

الموضوعات التي تم  -

 تدريسها
أسس الفن -الفن اإلسالمي تعريفاته ومفاهيمه-نشأة الفن اإلسالمي  −

 االسالمي •

ي في  الفكر الجمال -يمنابع الفن اإلسالم -فلسفة الفن اإلسالمي   −

 تذوق الفنون اإلسالمية -الفن اإلسالمي

 في الفنون اإلسالميةالشكل والمضمون  −

−  

تحويل المادة الرخيصة إلى نفيسة في  - 1-مالمح الفن اإلسالمي  −

 الفن اإلسالمي

 كراهية تصوير الكائنات الحية في الفن اإلسالمي -2 −

 فن اإلسالميمخالفة الطبيعة وعدم اللجوء للمحاكاة في ال - −

 جريد في الفن اإلسالمي ................الت −

 –المية ) الصور اآلدمية و الحيوانية عناصر الزخرفة اإلس −

 الرسوم الهندسية الزخارف النباتية ( ثالثا جماليات الخط العربي

 استكمال أنواع الخطوط-اختبار اعمال سنة  −

 المسجد -1أنواع العمارة الدينية اإلسالمية) −

 المدرسة  -الزاوية-شهدالم-ة الضريحية القب-2 −

–صحن -المدخل-حرابالم–القبة -العناصر المعمارية)المئذنة −
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 -اإليوان

حليات معمارية  -العقد -دكة المبلغ وكرسي المصحف -)المنبر  −

 األعمدة والتيجان-المقرنص-ذات طابع وظيفي وزخرفي)

 مشهر -أبلق–( شرافة -الصنج-5-العتب- −

الطراز  -سالمية)الطراز اإلسالمي المبكر الطرز المعمارية اإل −

 األموي

 العصرالعباسيفنون العمارة اإلسالمية في  −

 فنون العمارة اإلسالمية في األيوبي  −

 فنون العمارة اإلسالمية في العصرالمملوكي −

 فن العمارة العثمانية −

 

% لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين  -

 ريس بمحتوى المقرربالتد

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -

 لموضوعات المقرر

      > 85  

        محاضرات نظرية    أساليب التعليم والتعلم -

صفيةأنشطة   

  

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية  

  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       لمعينةالوسائل ا -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد ظيمية:قيود إدارية وتن -24

%  88.93         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 

 مي بالقاهرةإقامة رحلة لمتحف الفن اإلسال  مقترحات تحسين المقرر -26

 

 

مالحظات المراجعين  -27

 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد
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ذه من مقترحات ما تم تنفي -28

 التطوير في العام السابق

 بالقاهرة تم إقامة رحلة لمتحف الفن اإلسالمي 

 

 

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -29

 ا هي واألسباب()م

 ال يوجد

 

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

ت التطويرمجاال  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 

الزيارات 

يةالميدان  

إقامة رحلة لمتحف الفن  

 اإلسالمي بالقاهرة

 

الفصل الدراسي  

 االول

مادة أستاذ ال  

 

/    التوقيع :                       التاريخ:   /                     اسم منسق المادة:                                               

 

 ا.م.د/ أيمن أحمد العربي                 
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 تقرير مقرر دراسي

م2020-9201العام الجامعي   

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ الفن االسالمي ورمزه الكودىاسم المقرر  -22

 تربية فنية التخصص  -23

 الثالثة  الفرقة / المستوى -24

( عملي 0( نظري + ) 2)  اعات المعتمدةعدد الوحدات / الس -25  

 توضع طبقاً للوائح الكلية لنظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ا -26

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

 عضو هيئة تدريس  د القائمين بالتدريسعد -28

 

تخصصةمعلومات م –ب   

 اإلحصائيات: -31

عدد الطالب الملتحقين  -

 رربالمق

139 

عدد الطالب اللذين أدوا   -

 االمتحان

134 

 نتيجة االمتحان -

 

        %100          134عدد   ناجح:

    %0     0  ددراسب: ع

النسبة المئوية % للناجحين  -

اصلين طبقا للتقديرات الح

 عليها

     %7.46( 10)ممتاز 

    %29.10 (39)جيد جدا 

       %49.25(    66جيد )

 % 14.17( 19)مقبول 

 تدريس المقرر: -32

الموضوعات التي تم  -

 هاتدريس
 أسس الفن-الفن اإلسالمي تعريفاته ومفاهيمه-نشأة الفن اإلسالمي  −

 االسالمي •

الفكر الجمالي في   -منابع الفن اإلسالمي -فلسفة الفن اإلسالمي   −

 تذوق الفنون اإلسالمية -الفن اإلسالمي

 والمضمون في الفنون اإلسالمية الشكل −

−  

لى نفيسة في تحويل المادة الرخيصة إ - 1-مالمح الفن اإلسالمي  −

 الفن اإلسالمي

 اإلسالمي  كراهية تصوير الكائنات الحية في الفن2 −

 مخالفة الطبيعة وعدم اللجوء للمحاكاة في الفن اإلسالمي - −

 ................ التجريد في الفن اإلسالمي −

 –عناصر الزخرفة اإلسالمية ) الصور اآلدمية و الحيوانية  −

 ( ثالثا جماليات الخط العربيالرسوم الهندسية الزخارف النباتية 

 طوطخاستكمال أنواع ال-اختبار اعمال سنة  −

 المسجد -1أنواع العمارة الدينية اإلسالمية) −

 المدرسة  -الزاوية-المشهد-القبة الضريحية -2 −

–صحن -المدخل-المحراب–القبة -لمئذنةالعناصر المعمارية)ا −
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 -اإليوان

ليات معمارية ح -العقد -دكة المبلغ وكرسي المصحف -)المنبر  −

 األعمدة والتيجان-المقرنص-ذات طابع وظيفي وزخرفي)

 مشهر -أبلق–( شرافة -الصنج-5-لعتبا- −

لطراز ا -الطرز المعمارية اإلسالمية)الطراز اإلسالمي المبكر  −

 األموي

 فنون العمارة اإلسالمية في العصرالعباسي −

 فنون العمارة اإلسالمية في األيوبي  −

 ة في العصرالمملوكيفنون العمارة اإلسالمي −

 فن العمارة العثمانية

% لما تم تدريسه من  -

 حتوى األساسي المقررمال

100 %  

مدى التزام القائمين  -

 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -

 لموضوعات المقرر

       >85  

محاضرات نظرية   أساليب التعليم والتعلم -  

في اعداد المحاضرات ببرامج البور  يةاإللكترون األساليباستخدام 

         بوينت 

 أنشطة صفية

عصف الذهني لا  

بمترجم  باالستعانةالتعليم المصغر في تعليم الصم والبكم   
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 عداد المحاضراتا يالتكنولوجية ف األساليباستخدام 
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 لعام السابقاالتطوير في 

 تم إقامة رحلة لمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة 

 

 

 

ذه من مقترحات ما لم يتم تنفي -39
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التعليم  أساليب م المصغر  استخدام التعلي 

 والبكمم صلل

عمل محاضرات 

 ةالكتروني

 

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة 

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /                      اسم منسق المادة:                                               

 

 حمادمحمود حسن امل د/                 

 



 

 

 

 6106/6107عمم النفس االجتماعى عا م   تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  المستويالفرقة /  3
 ( نظري  6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 603 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 603 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 10 - 593 نتيجة االمتحان  -
عدد الناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 جيد جدا160 -  ممتاز  25

 مقبول167 -    جيد 241 -
 -تدريس المقرر : – 6
 اهمية دراسته -عمم النفس االجتماعي  تعريف -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى ( -3
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج الوصفى(-4
  المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التجريبى -5
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
 التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل المؤثرة عميها (-9

 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11



 

 

 تعريف الشخصية -12
 نظريات الشخصية )نظرية التحميل النفسى (-13

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

 %100 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %( 100( مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
      محاضرات نظرية   أساليب التعميم والتعمم -

  :   األعمال الفصمية مثل
 االستدالل -الحوار  -العصف الذهنى. –المناقشة  

               - أمتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -
 أعمال السنة ( ) أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متطمب  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية والمؤثرة عمى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المجتمع في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

تنفيذه من مقترحات التطوير في ما تم  -8
 العام السابق

 تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت في الشائعات-1

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

 تم  تنقيذ المقترحات -1

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات 

والتى تمثمت في 
التعصب 
 والشائعات

 توصيف التطوير
سوف يتم مناقشتة  -

الشائعات من 
 –خالل )المعنى 

مدى  –النشأة 
األنواع  –انتشارها 
طرق  –االسباب 

 توقيت التطوير 
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود



 

 

 الحمول –التحكم   
 

       ود أ.د أمانى عبد المقص   المادة : اسم منسق 
                                                    أ.د / أمانى عبد المقصود  :  رئيس القسم

                  التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

 

 2018/ 2017عمم النفس االجتماعى عام تقرير مقرر دراسي
 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 337 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 333 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب% 4) ( ناجح% 96 )   نتيجة االمتحان  -
 (  26.7 )   ( ممتاز  3.6    )  النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 جيد جدا
 ( مقبول  26.4   )  (جيد  40.0  ) 

 -تدريس المقرر : – 6
 اهمية دراسته -تعريف عمم النفس االجتماعي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى ( -3
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج الوصفى(-4
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التجريبى  -5
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
 التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل المؤثرة عميها (-9

 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11
 تعريف الشخصية -12
 نظريات الشخصية )نظرية التحميل النفسى (--13

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -



 

 

  (  %100 )  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
  (  %100 )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (محاضرات نظرية  /   )  أساليب التعميم والتعمم -

  األعمال الفصمية )تذكر( : 
 االستدالل -الحوار  -الذهنى.العصف  –المناقشة  

         أعمال السنة  -    امتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متطمب   المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية والمؤثرة عمى المجتمع  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الغش -التعصب  –في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 
 تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت في التعصب والشائعات-1 في العام السابق ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير -8
  المقترحات تنقيذ  تم -1 )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االسباب  -مدى انتشارة  –النشأة 

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
األنواع  –مدى انتشارها  –النشأة 

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 وير توقيت التط
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

    
    

 
                              أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

 رئيس مجمس القسم :    أ.د أمانى عبد المقصود                                                  التوقيع
  دراسيتقرير مقرر 



 

 

 2019/ 2018عمم النفس االجتماعى عام
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية ..
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام  5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 942 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 942 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 17    -ناجح   925 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 - جيد جدا288   -ممتاز 41

 مقبول  173 -جيد 417
 -تدريس المقرر : – 6
 اهمية دراسته -تعريف عمم النفس االجتماعي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى  -2
 وعالقته بالعموم األخرى

المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى  -3
) 

 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج الوصفى(-4
 المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التجريبى  -5
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل المؤثرة -9

 عميها (
 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10



 

 

 انماط التنشئة االجتماعية -11
 تعريف الشخصية -12
 ( نظريات الشخصية )نظرية التحميل النفسى--13

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %100 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 –المناقشة  -تدريب عممي - محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 االستدالل -الحوار  -العصف الذهنى.
     أعمال فصمية  -   نظري تقويم الطالبطريقة  -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة   الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية والمؤثرة  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

 –عمى المجتمع في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
 الغش -التعصب 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
2- 
3- 

في التعصب تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 والشائعات

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

 
 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االسباب  -مدى انتشارة  –النشأة 

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ

أمانى  أ.د
عبد 



 

 

 والشائعات
 

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

 –يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
األنواع  –مدى انتشارها  –النشأة 

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 المقصود

    
    
 

: رئيسة مجمس القسم  أ.د أمانى عبد             أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 
        المقصود  

 
  6109التاريخ  :     /   /                                                                       التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي
 2020/ 2019عمم النفس االجتماعى عام



 

 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس االجتماعى  اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1019 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1019 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 23    -ناجح   996 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
- جيد جدا%46.4   -ممتاز 30.5%
 مقبول  %2.8 –جيد 20.1%

 -تدريس المقرر : – 6
اهمية  -تعريف عمم النفس االجتماعي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 دراسته
المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس  -2

 االجتماعى وعالقته بالعموم األخرى
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج  -3

 التاريخى (
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -4

 الوصفى(
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -5

 التجريبى  
 انواعها (  –االتجاهات)تعريفها -6
 تكوينها (    –االتجاهات ) العوامل المؤثرة -7
 طرق قياسها ( –االتجاهات ) تعديمها -8
التنشئة االجتماعية ) تعريفها العوامل -9



 

 

 المؤثرة عميها (
 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11
 تعريف الشخصية -12
نظريات الشخصية )نظرية التحميل --13

 ( النفسى
 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %100 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
المناقشة  -تدريب عممي - محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 االستدالل -الحوار  -العصف الذهنى. –
     أعمال فصمية  -   نظري تقويم الطالبطريقة  -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
  متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية النفسية  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

والمؤثرة عمى المجتمع في الظروف الراهنة 
 الغش -التعصب  –مثل الشائعات 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
2- 
3- 

في تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 التعصب والشائعات

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

 
 

 



 

 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
سوف  أخالق المجتمع الطالبى -

يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االنحدار مدى  –النشأة  –

طرق  –االسباب  - االخالقى
 الحمول  –الوقاية 

فى بالنسبة لموضوع الشائعات  -
سوف يتم جائحة الكورونا

 –مناقشتة من خالل )المعنى 
 –مدى انتشارها  –النشأة 

طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول –

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ
أ.د أمانى 

عبد 
 المقصود

 
             أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

 
                             :               المقصود عبد أمانى       يعالتوق

    

 
 



   

 

 

 تقرير مقرر دراسي
  6107/ 6106عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عا م 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية  
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس التعميمى اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 عممى  2( نظري+ 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 597 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 597 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 0       -ناجح 597  نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 جيد جدا119 -  ممتاز  8
 مقبول 188-جيد 282-

 -تدريس المقرر : – 6
  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر النطرى  محتوى المقـرر العممى 
 تعريف عمم النفس التعميمى مراحل التحريب فى معمل عمم النفس -معنى التجريب

 اهمية دراسة عمم النفس التعميمى خطوات التجربة -معنى التجربة 
 شروط التعمم  –معنى التعمم  معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه وخطواته 

 العوامل المؤثرة ( -االنواع   –)التعريف انتقال أثر التعمم أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 
 

   نظريات انتقال أثر التعمم                أجزاء منحنيات التعمم                                    
 نظريات التعمم الكالسيكية  )ثورنديك (. تجربة المتاهه المكشوفة 
 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(  تجربة المتاهه المغطاة 

 جاثرى (–نظريات التعمم االكالسيكية  )سكنر  تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد
 نظريات التعمم االجتماعى باندورا -نظريات التعمم هل  تجربة القرص
 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( مراجعة



   

 

 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  مراجعة 
 تقسيم الطالب إلى مجموعات   -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 الجديدة  بعد رباالتجلم تتوافر  -1 واألسباب (  )ما هيما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

 :أدخال تجارب جديدة مثل -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

صيانة التجارب المتوفرة  -2
 الحالية

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

     رئيس القسم / أ,د أمانى عبد المقصود                 د منى سعيد     اسم منسق المادة : 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  تقرير مقرر دراسي
  2017/2018عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عام 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 التعميمى)نظريات التعمم (عمم النفس  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط بالتدريسعدد القائمين  7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 321 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 318 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( راسب%8.4 )  ( ناجح   %91  )   نتيجة االمتحان  -

 ( جيد جدا 20,7 )   ( ممتاز  8,1) النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 ( مقبول23,2)     (جيد 36,1)

 -تدريس المقرر : – 6

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر النطرى  محتوى المقـرر العممى  -4
 معنى التجريب 

 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 
 تعريف عمم النفس التعميمى -1

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 دراسة عمم النفس التعميمىاهمية  -2

 شروط التعمم  –معنى التعمم  -3 معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه  وخطواته 



   

 

 العوامل المؤثرة( -االنواع   –)التعريف انتقال أثر التعمم -4 أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 

   نظريات انتقال أثر التعمم -29 أجزاء منحنيات التعمم       

 نظريات التعمم الكالسيكية  )ثورنديك(.-30 تجربة المتاهه المكشوفة 

 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(   -31 تجربة المتاهه المغطاة 

 جاثرى(–نظريات التعمم االكالسيكية  )سكنر  -32 تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد

 االجتماعى باندورانظريات التعمم  -نظريات التعمم هل  -33 تجربة القرص

 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( -34 تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -35 مراجعة

 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  -36 مراجعة 

  وجانييه برونر نظرية اخال -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 بعد الجديدة التجلرب تتوافر لم -1 هي واألسباب ()ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
التطوير في 

 المعمل  

 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل تجربة المتاهة  -1
 الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 

العام القادم) حسب 
المتوفرة االمكانات 

 لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

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

 التوقيع                                           

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
  تقرير مقرر دراسي

 2019/ 2018التعمم ( عامعمم النفس التعميمى)نظريات 
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية .
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 عممى  1( نظري+ 2 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5
 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 932 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 932 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ال يوجد راسب  - ناجح    932 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -

 عميها
 مقبول 250    -  جيد 392 -جيد جدا249-ممتاز 41

 -تدريس المقرر : – 6
  الموضوعات التي تم تدريسها -
 محتوى المقـرر النطرى  -1 محتوى المقـرر العممى  -4

 

 معنى التجريب 
 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 

 تعريف عمم النفس التعميمى -2

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 اهمية دراسة عمم النفس التعميمى -3

 شروط التعمم  –معنى التعمم  -4 معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه  وخطواته 
 العوامل المؤثرة ( -االنواع   –)التعريف انتقال أثر التعمم -5 أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 

   -6 نظريات انتقال أثر التعمم -6أجزاء منحنيات التعمم                            
 

 نظريات التعمم الكالسيكية  )ثورنديك (. -7 تجربة المتاهه المكشوفة 
 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(  -8 تجربة المتاهه المغطاة 

 جاثرى (–نظريات التعمم االكالسيكية  )سكنر  -9 بالمرآة بواسطة العداد تجربة الرسم



   

 

 نظريات التعمم االجتماعى باندورا -نظريات التعمم هل  -11 تجربة القرص
 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( -11 تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -12 مراجعة
 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  -13 مراجعة 

 جانييه نظرية اخال -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
   الجديدة التجارب تتوافر لم -1 )ما هي و األسباب ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل  -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

 
    أمانى عبد المقصودأ. د /   مجمس القسم  رئيس                  د منى سعيد     اسم منسق المادة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي           



   

 

 2020/ 2019عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عام
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 عممى  1( نظري+ 2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1016 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1016 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب25  - ناجح 994    نتيجة االمتحان  -
 % راسب 2.42-    %ناجح98.8    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -
 -تدريس المقرر : – 6
  التي تم تدريسهاالموضوعات  -
 محتوى المقـرر العممى  -4

 
 محتوى المقـرر النطرى 

 
 معنى التجريب 

 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 
 تعريف عمم النفس التعميمى -5

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

اهمية دراسة عمم النفس  -6
 التعميمى

 شروط التعمم  –معنى التعمم  -7 معنى المنهج التجريبى ومفاهيمه  وخطواته 
 –)التعريف انتقال أثر التعمم -8 أنواع منحنيات التعمم وكيفيه رسمها 

 العوامل المؤثرة ( -االنواع  
   نظريات انتقال أثر التعمم - 5 أجزاء منحنيات التعمم

نظريات التعمم الكالسيكية   -9 جربة المتاهه المكشوفة 
 )ثورنديك (.

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة المتاهه المغطاة 
 )بافموف( 

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد



   

 

 جاثرى (–)سكنر 
 -نظريات التعمم هل  -12 تجربة القرص

نظريات التعمم االجتماعى 
 باندورا

نظريات التعمم الحديثة  -13 تجربة النسر 
 )بياجيه(

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -14 مراجعة
نظريات التعمم  -15 مراجعة 

 الحديثة)برونر ( 
 خال نظرية برونر و جانييه دا -2 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 
 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
  % 100                        مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي - باستخدام عمل مجموعات عمى تطبيق الواتس ابمحاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

العصف  –المناقشة  - اب الواتس تطبيق عمى مجموعات عمل نظريةباستخدام
 االستدالل –الحوار  -الذهنى.

طرح عشرة أفكار لعمل )االبحاث( عمى منصة  نظري                        طريقة تقويم الطالب -
   الجامعة 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
  متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %98.8  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض المفاهيم المجتمعية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

النفسية والمؤثرة عمى المجتمع في 
 –الظروف الراهنة مثل الشائعات 

 الغش -التعصب 
 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 في التعصب والشائعات
 

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01



   

 

 مجاالت التطوير 
تم أدخال -

الموضوعات والتى 
التعصب تمثمت في 
 والشائعات

 

 توصيف التطوير
سوف يتم  أخالق المجتمع الطالبى -

النشأة  –مناقشتة من خالل )المعنى 
 - االنحدار االخالقىمدى  –

 الحمول  –طرق الوقاية  –االسباب 
فى جائحة بالنسبة لموضوع الشائعات  -

سوف يتم مناقشتة من خالل الكورونا
 –مدى انتشارها  –النشأة  –)المعنى 

 –طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول

توقيت 
 التطوير 

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 منى سعيدد 

 
                   د منى سعيد     اسم منسق المادة : 

 رئيس مجمس القسم : أ.د/ إيمان حمدى عمار    سعيد منى /  التوقيع

 



   

 

 



   

 

 - 1 - 

  6106/6102جقزيز يقزر دراسي 

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

 ( َظزي + )  /  ( عًهً  2)      عذد انىحذاد / انظبعبد انًعتًذح 4

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ( غٍز يتىفز)( يتىفز    ) َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

 د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 616 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 665 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

 (     98.62(        % )593َبجح: عذد ) َتٍجخ االيتحبٌ  -

 ( 1.98(         %  )12راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 انحبصهٍٍ عهٍهبنهتمذٌزاد 

 ( جٍذ جذا27.15( يًتبس     )29.85)

 ( يمجىل22.93( جٍذ      )26.67)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهبانحنشئة 

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

 ( يحبضزاد َظزٌخ )      ( تذرٌت عًهً) أطبنٍت انتعهٍى وانتعهى -

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

اطبنٍت انتعهٍى  –األعًبل انفصهٍخ )تذكز( :   عًم اثحبث عٍ طزق انتذرٌض 

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 26 )       (    % 

 -اإليكبنبت انًحبحة نهحذريس : -3
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 ( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح )( غٍز يتىافزح) انًزاجع انعهًٍخ -

 ( يتىافزح ثذرجخ يحذودح  )( غٍز يتىافزح)( يتىافزح ) انىطبئم انًعٍُخ-

 (غٍز يتىافزح)( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح) انًظتهشيبد وانخبيبد -

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

انحطىيز في يب جى جنفيذه ين يقحزحبت  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

 2617انتبرٌخ :    /    /      انتىلٍع :                                      
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  6102/6108جقزيز يقزر دراسي 

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

 ( َظزي + )  /  ( عًهً  2)      عذد انىحذاد / انظبعبد انًعتًذح 4

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

 ( غٍز يتىفز)( يتىفز    ) َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليتحبٌ 6

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

 د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص أطًبء انًحبضزٌٍ انًظبهًٍٍ فى تذرٌض انًمزر  8

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -:اإلحصبئيبت  – 0

 759 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 749 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

 (     99.6(        % )746َبجح: عذد ) َتٍجخ االيتحبٌ  -

 ( 0.4(         %  )3راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 نهتمذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍهب

 جذا( جٍذ 15.62( يًتبس     )15.55)

 ( يمجىل35.91( جٍذ      )32.58)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 انحنشئة االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهب

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

 ( يحبضزاد َظزٌخ )      ( تذرٌت عًهً) وانتعهىأطبنٍت انتعهٍى  -

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

اطبنٍت انتعهٍى  –األعًبل انفصهٍخ )تذكز( :   عًم اثحبث عٍ طزق انتذرٌض 

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )( عًهً   %    )     26 
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 -اإليكبنبت انًحبحة نهحذريس : -3

 ( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح )( غٍز يتىافزح) انًزاجع انعهًٍخ -

 ( يتىافزح ثذرجخ يحذودح  )( غٍز يتىافزح)( يتىافزح ) انىطبئم انًعٍُخ-

 (غٍز يتىافزح)( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح) انًظتهشيبد وانخبيبد -

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

يب جى جنفيذه ين يقحزحبت انحطىيز في  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

 8102:    /    / انتىلٍع :                                            انتبرٌخ
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 8108/8109تقرير مقرر دراسي 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

 األصول االجتماعية لمتربية  اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 الفرقة الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 د/ ياسر ميمون عباس أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1001 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 980 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     9998(        % )978ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 292(         %  )2راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا32951( ممتاز     )29929)
 ( مقبول14959( جيد      )25941)

 -ريس المقرر :تد – 8
 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 أصول التربية: مدخل مفاهيمى

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة

 6 عمى التعميم والثقافةالعولمة وانعكاساتها 
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مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <62    )      (62-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <62    )      (62-84 
   (> )85 

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

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

 %      )      ( شفوي82( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 22 )       (    % 

 -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 -

 عدم توافر االمكانات والماديات   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 تحديث المادة العممية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيادة التفاعل والمشاركة مع الطالب -2

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 العام السابقفي 

 شراء كتب ومراجع حديثة  -1
 إعداد بنك أسئمة مصغر   -2

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

1- 

2- 
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 -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 
متعدد فى لممقرر 

 انماط االسئمة 
لتدريب الطالب 
عمى األنماط 

 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 عباساسم منسق المادة: د/ ياسر ميمون 

 2219التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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  8109/8181 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول االجتماعية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 جميع الشعب الثالثةالفرقة  المستوي الفرقة / 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 المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 0188 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 996 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     99.7(        % )993ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 0.3)(         % 3راسب: عدد )

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%2299( )834( ممتاز     )2196%( )880)
( مقبول%2393( )839( جيد      )2893%( )891)  

 -تدريس المقرر : – 8
 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 مدخل مفاهيمى :أصول التربية

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة
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 6 العولمة وانعكاساتها عمى التعميم والثقافة
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <62        (  )62-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <62    )      (62-84 
   (> )85 

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

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

 %      )      ( شفوي82( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 22 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 بدرجة محدودة )( غير متوافرة( متوافرة )( متوافرة ) 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 -المقرر :مقترحات تحسين  -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 و األسباب (

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

 د/ ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: 

 2222التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 6106/6102للعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

 ( نظري + )/( عمل2ً) عدد الوحدات/الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( غٌر متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 عمارأ.د/ إٌمان حمدي محمد  أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 608 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 596 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 (     89.6(        % )534ناجح: عدد ) نتٌجة االمتحان  -
 ( 10.4(         %  )62راسب: عدد)

 ( جٌد جدا6.37( ممتاز     )0.38) الحاصلٌن علٌهاالنسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 ( مقبول70.79( جٌد      )22.47)

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 انمىضىعبت انتً تم تدرٌسهب

% نمب تم تدرٌسه من انمحتىي 

 األسبسً نهمقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

 2 التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة الفرعونٌة"

 4 التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة الٌونانٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 اإلسالمٌة "التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة والغربٌة"

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً اإلسالمً"

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

 2 أهمٌته ومنهج دراسته –تارٌخ التعلٌم 

 2 الحدٌثةاألوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

  2  1973 – 1952التعلٌم فً ظل الثورة 
مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدرٌب عملً محاضرات نظرٌة )  ( () أسالٌب التعلٌم والتعلم -
 ( أنشطة فصلٌةدراسة حالة       )  )(

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طرٌقة تقوٌم الطالب -
( أعمال فصلٌة )عملً 20 )(    % 
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 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متووووووووافرة )( متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة            ) المراجع العلمٌة -
 )( غٌر متوافرة

( متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة             )( متووووووووافرة ) الوسائل المعٌنة-
 )( غٌر متوافرة

)( متووووووووووافرة )( متووووووووووافرة بدرجوووووووووة محووووووووودودة                والخاماتالمستلزمات  -
(غٌر متوافرة) 

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصوووٌل الموونخف  إلوووى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
مجموعووات صووغٌرة ٌووتم التوودرٌس لهووم فووً اوقووات 

 وقت المحاضرة.إضافٌة على 
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
( Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -3

 أثناء المحاضرة.
اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -4
نماااب ذاااً  ناااة مااان ذب اااد   طالوووب فوووً المووودر  300

 نهجمٍع.

االسوووتعانة بوووالطالب الفوووائقٌن دراسوووٌا لمسووواعدة  -1 )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
الطووالب ذوي التحصووٌل الموونخف  علووى أن ٌكووون 
هووذا هووو التكلٌوول المطلوووب منهم)أعمووال السوونة( أو 
 -االسووتعانة بالوظووائل المعاونة)مدرسووٌن مسوواعدٌن

 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة. معٌدٌن( وذلك تجنبا  

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1 في العام السابقما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
( Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -2

 أثناء المحاضرة.

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصوووٌل الموونخف  إلوووى  -1 )ما هً واألسباب(              ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
مجموعووات صووغٌرة ٌووتم التوودرٌس لهووم فووً اوقووات 

لووم ٌووتم تنفٌووذ هووذا  -علووى وقووت المحاضوورةإضووافٌة 
ا لضٌق الوقت.  المقترح  نظر 

اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -2
لموووا فوووً ذلوووك مووون فائووودة  طالوووب فوووً المووودر  300
ٌُطرح على ادارة الكلٌة من  -للجمٌع هذا المقترح لم 

 قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

إمكانٌات 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌات 
 التدرٌس 

المحاضر المسئول  قبل تدرٌس المقرر تقسٌم الطالب لمجموعات   
عن  تدرٌس 
 المقرر

     أماني عبد المقصودرئيس القسم/ أ.د/            بالتذريس: أ.د / إيمان حمذي عماراسم القائم 

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمذ شنذ
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 6102/6108للعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

 ( نظري + )/( عمل2ً) عدد الوحدات/الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( غٌر متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.د/ إٌمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 768 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 750 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 (     92.9(        % )697ناجح: عدد ) نتٌجة االمتحان  -
 ( 7.1(         %  )53راسب: عدد)

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

 ( جٌد جدا18.22( ممتاز     )6.03)
 ( مقبول47.20( جٌد      )28.55)

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

 عدد الساعات محتوى المقرر % لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً للمقرر -

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة 

 الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة 
 الٌونانٌة"

4 

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة اإلسالمٌة "

التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة 

 والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً 
 اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة األوضاع 

 الحدٌثة

2 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

  2 1973 – 1952التعلٌم فً ظل الثورة 
 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 ( > )85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 
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 تدرٌب عملً محاضرات نظرٌة )  ( () أسالٌب التعلٌم والتعلم -
 أنشطة فصلٌة( دراسة حالة       )  )(

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طرٌقة تقوٌم الطالب -
( أعمال فصلٌة )عملً 20 )(    % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متووووافرة )( متووووافرة بدرجوووة محووودودة                        )( غٌووور ) المراجع العلمٌة -
 متوافرة

( متووووافرة بدرجوووة محووودودة                        )( غٌووور )( متووووافرة ) الوسائل المعٌنة-
 متوافرة

 (غٌر متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة               ) المستلزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصووٌل الموونخف  إلووى مجموعووات صووغٌرة ٌووتم  -1 -تحسين المقرر :مقترحات  -6
 التدرٌس لهم فً اوقات إضافٌة على وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -3
طالووب فووً  300اال ٌزٌوود عوودد الطووالب فووً المجموعووة الواحوودة عوون  -4

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 )إن وجدت(

االسووتعانة بووالطالب الفووائقٌن دراسووٌا لمسوواعدة الطووالب ذوي التحصووٌل  -1
المنخف  على أن ٌكون هذا هوو التكلٌول المطلووب منهم)أعموال السونة( أو 

 معٌوودٌن( وذلووك تجنبووا   -المعاونة)مدرسووٌن مسوواعدٌناالسووتعانة بالوظووائل 
 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة.

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصٌرة ) -2

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

تقسووٌم الطووالب ذوي التحصووٌل الموونخف  إلووى مجموعووات صووغٌرة ٌووتم  -1
لووم ٌووتم تنفٌووذ هووذا  -التودرٌس لهووم فووً اوقووات إضووافٌة علووى وقووت المحاضوورة

ا لضٌق الوقت.  المقترح نظر 
طالووب فووً  300اال ٌزٌوود عوودد الطووالب فووً المجموعووة الواحوودة عوون  -2

ٌُطورح علوى ادارة  -فائودة للجمٌوع لما فوً ذلوك مون المدر  هوذا المقتورح لوم 
 الكلٌة من قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدرٌب الطالب 
 على األنماط المختلفة للتقوٌم  

المحاضر المسئول عن  تدرٌس  قبل تدرٌس المقرر
 المقرر

     أماني عبد المقصودرئيس القسم/ أ.د/             اسم القائم بالتذريس: أ.د / إيمان حمذي عمار

 الخارجي:أ.د/ سميرة محمذ شنذالمراجع 
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 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( غٌر متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.د/ إٌمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1009 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 988 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 (     99.59(        % )984ناجح: عدد ) نتٌجة االمتحان  -
 ( 0.41(         %  )4راسب: عدد)

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

 ( جٌد جدا24.7)( ممتاز     5.1)
 ( مقبول32.9( جٌد      )37.3)

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

 عدد الساعات محتوى المقرر % لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً للمقرر -

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 المجتمعات البدائٌة.التربٌة فً 

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة 

 "التربٌة الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " 
 التربٌة الٌونانٌة"

4 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 المسٌحٌة"

2 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 اإلسالمٌة "

2 

العصور الحدٌثة  " التربٌة التربٌة فً 

 االوربٌة والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق 
 العربً اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

األوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام 

 الدولة الحدٌثة

2 

مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد 

 علً

2 

نهاٌة حكم محمد علً وحتى التعلٌم من 

 االحتالل

2 

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

  2 1973 – 1952التعلٌم فً ظل الثورة 
 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 ( > )85 
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 84-60( )         60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

 تدرٌب عملً محاضرات نظرٌة )  ( () أسالٌب التعلٌم والتعلم -
 ( أنشطة فصلٌةدراسة حالة       )  )(

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طرٌقة تقوٌم الطالب -
( أعمال فصلٌة )عملً 20 )(    % 

 -للتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة            )( غٌر متوافرة) المراجع العلمٌة -

( متوووووافرة بدرجووووة محوووودودة             )( غٌوووور )( متوووووافرة ) الوسائل المعٌنة-
 متوافرة

(غٌوووور )( متوووووافرة )( متوووووافرة بدرجووووة محوووودودة               ) المستلزمات والخامات -
 متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تقسٌم الطالب ذوي التحصٌل المنخف  إلى مجموعات صوغٌرة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ٌتم التدرٌس لهم فً اوقات إضافٌة على وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testقصٌرة ) عمل اختبارات -3
طالب فً  300اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -4

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 وجدت(

االسوووتعانة بوووالطالب الفوووائقٌن دراسوووٌا لمسووواعدة الطوووالب ذوي  -1
المووونخف  علوووى أن ٌكوووون هوووذا هوووو التكلٌووول المطلووووب التحصوووٌل 

منهم)أعمووووال السوووونة( أو االسووووتعانة بالوظووووائل المعاونة)مدرسووووٌن 
 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة. معٌدٌن( وذلك تجنبا   -مساعدٌن

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testرات قصٌرة )عمل اختبا -2

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

تقسٌم الطالب ذوي التحصٌل المنخف  إلى مجموعات صوغٌرة  -1
لوم ٌوتم  -ٌتم التدرٌس لهوم فوً اوقوات إضوافٌة علوى وقوت المحاضورة

ا لضٌق الوقت.  تنفٌذ هذا المقترح  نظر 
طالب فً  300اال ٌزٌد عدد الطالب فً المجموعة الواحدة عن  -2

ٌُطورح علوى  -لما فً ذلك من فائودة للجمٌوع المدر  هوذا المقتورح لوم 
 ادارة الكلٌة من قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 نجنة شراء انكتب  قبم تدرٌس انمقرر  شراء مراجع حدٌثة نهمكتبة  إمكبنٍبت انتدرٌس 

انمحبضر انمسئىل  قبم تدرٌس انمقرر   تخطٍط انمقرر ذى صىر  إنكترونٍة  إمكبنٍبت انتدرٌس 

 عن تدرٌس انمقرر

 أماني عبذ المقصود      أ.د/ :رئيس القسم        اسم القائم بالتذريس:أ.د / إيمان حمذي عمار

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمذ شنذ
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 9109/9191لمعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 
 معمومات أساسية : –أ 

 تاريخ التربية والتعميم  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوي 3

 ( نظري + )/( عممي2) عدد الوحدات/الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : – ب
 -اإلحصائيات : – 0

 1222 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1219 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    97.84(        % )997ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 2.16(         %  )22راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 عميها الحاصمين

 ( جيد جدا  1.8( ممتاز     )-(   )97.99ناجح )
 ( مقبول2.2( جيد      )-)

 -تدريس المقرر : – 9

 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورية –تاريخ التربية والتعميم 

 2 التربية في المجتمعات البدائية.

التربية في المجتمعات الشرقية القديمة "التربية 
 الفرعونية"

2 

التربية في المجتمعات الغربية القديمة " 
 التربية اليونانية"

4 

التربية في العصور الوسطى "التربية 
 المسيحية"

2 

 2التربية في العصور الوسطى "التربية 



   

 

 - 8 - 

 اإلسالمية "

التربية في العصور الحديثة  " التربية 
 االوربية والغربية"

2 

التربية في العصور الحديثة "في الشرق 
 العربي اإلسالمي"

2 

  الجزء الثاني: نظام التعميم في مصر

األوضاع التعميمية واالجتماعية قبل قيام 
 الدولة الحديثة

2 

محمد  مقومات نظام التعميم الحديث في عهد
 عمي

2 

التعميم من نهاية حكم محمد عمي وحتى 
 االحتالل

2 

 2 التعميم تحت االحتالل البريطاني

 2 1973 – 1952التعميم في ظل الثورة 
 

 84-62)      (    62> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-62)      (    62> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
 Google Classroom(√      ) 

Facebook               (√) 

               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 

 (√)            قناة عمى اليوتيوب

 %      )( شفوي82( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 22 )(    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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



   

 

 - 9 - 

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تقسيييم الطييالب ذوي التحصيييل الميينخفم إلييى مجموعييات صييغيرة يييتم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -3
طاليييب فيييي  322الواحيييدة عييين اال يزييييد عيييدد الطيييالب فيييي المجموعييية  -4

 لما في ذلك من فائدة لمجميع. المدرج

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -7
 )إن وجدت(

االسييتعانة بييالطالب الفييائقين دراسيييا لمسيياعدة الطييالب ذوي التحصيييل  -1
الميينخفم عمييى أن يكييون هييذا هييو التكميييه المطمييوب منهم)أعمييال السيينة( 

معيدين( وذلك تجنبا   -بالوظائه المعاونة)مدرسين مساعدينأو االستعانة 
 لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -2

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

تقسيييم الطييالب ذوي التحصيييل الميينخفم إلييى مجموعييات صييغيرة يييتم  -1
ليم يييتم تنفيييذ هييذا  -التيدريس لهييم فييي اوقييات إضيافية عمييى وقييت المحاضييرة

 المقترح  نظر ا لضيق الوقت.
طاليييب فيييي  322اال يزييييد عيييدد الطيييالب فيييي المجموعييية الواحيييدة عييين  -2

هييذا المقتييرح لييم يلطييرح عمييى ادارة  -لمييا فييي ذلييك ميين فائييدة لمجميييع المييدرج
 الكمية من قبل، والتمس تفعيمه.

 -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 لتدريب الطالب  إمكانيات التدريس 
 عمى األنماط المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 إيمان حمدي عمار            اسم القائم بالتدريس:أ.د / إيمان حمدي عمار           رئيس القسم:

 ارجي:أ.د/ سميرة محمد شندالمراجع الخ

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6106/6102  ) 

 سم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة ق

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر  )    ( غٌر متوفر )  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.م.د/ سماح حلمى ٌس أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 ال سمٌر شرف د / نو

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 607 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 601 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

 601%          عدد       %            )   13,99عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -( ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,15( ممتاز  91)     

 % 44,33( جٌد جدا   201)    



   

 

 %     61,29(جٌد   178)    

 % 79,21( مقبول   131)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

ساسً % لما تم تدرٌسه من المحتوي األ -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

عن طرق التدرٌس  األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 ر متوافرةغٌ

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

ة كنماذج توضٌحٌ

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

 / سماح حلمى ٌس & د / صباح عبد الحكم  د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحمٌد اسم منسق المادة :  أ.م.د 

 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                               

 (06نموذج رقم )



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

(6102  /6108 ) 

 لنفسٌة قسم : .العلوم التربوٌة وا

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر  )    ( غٌر متوفر )  ارجٌة لالمتحاننظام المراجعة الخ 6

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.م.د/ سماح حلمى ٌس أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 420 ملتحقٌن بالمقررعدد الطالب ال -

 413 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

(  413%          عدد       %            ) 100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   09,3( ممتاز  13)     

 % 00,20جدا  ( جٌد  84)    

 %     48 ,80(جٌد   205)    



   

 

 % 09,28( مقبول   118)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 التعلٌمٌة  األهداف 

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 )      ( شفوي %     80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 قالساب

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  لتطوٌرتوصٌف ا مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

تخطٌط المقرر فى  ات التدرٌس إمكانٌ

   صورة إلكترونٌة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

 سالم عبد الحمٌد & د / نوال شرف & د / اسم منسق المادة :  أ.م.د / سماح حلمى ٌس & د / صباح عبد الحكم 

                 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود               



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6108 /6109  ) 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر  )    ( غٌر متوفر )  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 مى ٌسأ.م.د/ سماح حل أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1000 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 984 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

( 984%          عدد       %            )    100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,17( ممتاز  171)     

 % 60,29( جٌد جدا   296)    



   

 

 %     61,28(جٌد   286)    

 % 79,22( مقبول   227)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  بمحتوي المقرر  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

ال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس األعم

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

توافرة بدرجة محدودة  )     ( ( م  )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 غٌر متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -قويم الطالب للمقرر:نتيجة ت -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 لٌها  تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب ع

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  ات التدرٌس إمكانٌ

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 مقررال

اسم منسق المادة :  أ.م.د / سماح حلمى يس & د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد 

 الحميد 

                                رئيس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود

 



   

 

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6109 /6161  ) 

 .العلوم التربوٌة والنفسٌة  قسم :

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر  )    ( غٌر متوفر )  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان 6

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

 أ.م.د/ سماح حلمى ٌس أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فى تدرٌس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ت :اإلحصائيا – 0

 1022 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 999 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

           %                              3,99بنسبة      ( ناجح993) عدد  نتٌجة االمتحان  -

 %  0, 6    بنسبة ( راسب  6)   عدد

 %   1,7( ممتاز  71)     النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -



   

 

 % 40,30( جٌد جدا   302)     ٌن علٌهاالحاصل

 %     94,34(جٌد   347)    

 % 69,26( مقبول   265)  

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 لتدرٌس  مفهوم طرٌقة ا

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

 84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمٌن بالتدرٌس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  ت المقررمدي تغطٌة االمتحان لموضوعا -

   ( )>85 

 (محاضرات نظرٌة )      (تدرٌب عملً  )    أسالٌب التعلٌم والتعلم -

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

  أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    المراجع العلمٌة -

 غٌر متوافرة

وافرة بدرجة محدودة  )     ( ( متوافرة )     ( مت )     الوسائل المعٌنة-

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

نفيذه من مقترحات التطوير في العام ما تم ت -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانٌات التدرٌس 

تتناسب مع الفروق 

  الفردٌة للطالب 

ون المحاضر قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد عروض  إمكانٌات التدرٌس 

   توضٌحٌة  للمقرر 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

 & د / صباح عبد الحكم & & د / إسالم عبد الحميد  هيام مصطفى/  .داسم منسق المادة :  أ.

                                 إيمان حمدى عماررئيس مجلس القسم : أ .د / 
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 تقزيز يقزر دراسي

6102/     6106نهؼاو األكاديًي     

 قسى : انتزبيت انفُيت

 

يؼهىياث اساسيت -أ   

2أشغبل فُٛخ  اسى انًقزر وريزِ انكىدي -0  

 رشثٛخ فُٛخ انتخصص -6

 انضبنضخ انفزقت / انًستىي -3

( ػًهٙ  4( َظش٘ + ) -)  ػذد انىحذاث / انساػاث انًؼتًذة -4  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألحخ انجبيؼخ  ت االيتحاَاث انُظاو انًتبغ الختيار نجُ -5

 يتىفز َظاو انًزاجؼت انخارجيت ناليتحاٌ -6

( يؼٛذ 2( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقائًيٍ بانتذريس -2  

يؼهىياث يتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -0

 104 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

 99 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 ٌَزٛجخ االيزحب -

 

 (  %       100(   ثُغجخ  )   99ػذد  ) َبجح : 

 (  %       0(    ثُغجخ  ) 0ساعت:  ػذد  )

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        49,94ثُغجخ  )   (51)يًزبص :  

   (  %         ,49,3ثُغجخ  )( 42)جٛذ جذا : 

      (  %        1,92ثُغجخ  )    (2)  جٛذ : 

 (  %        5,,3ثُغجخ  )   (4)يمجٕل : 

 

 تذريس انًقزر: -6

 انًىضىػاث انتي تى تذريسها

 انًٕضٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1   انزؼشف ػهٗ يفٕٓو فٍ انخٛبيٛخ َٔشأرّ انزبسٚخٛخ ٔأْى

انجالد انزٙ يبسعذ ْزا انفٍ ٔانفبٍَٛٛ انزٍٚ اعزخذيِٕ فٙ 

 أػًبنٓى انفُٛخ ٔرحهٛم ٔٔصف ْزِ األػًبل انفُٛخ

 , 

 4  انزطٕس انزبسٚخٙ نفٍ انخٛبيٛخ ػجش انؼصٕس - 2

3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد انًخزهفخ ٔانًطهٕثخ نزُفٛز

 انًشغٕالد انفُٛخ ثفٍ انخٛبيٛخ .
 4 

4   يؼشفخ األدٔاد ٔانخبيبد ٔانزمُٛبد انالصيخ ألَزبط

 انًشغٕنخ انفُٛخ
 , 

5  12  رجبسة فُٛخ ٔانزؼشف ػهٗ انغشصانًخزهفخ رُفٛز 
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  ٙػًم رصًٛى يصغش نزُفٛزِ كزجشثخ نهًششٔع انُٓبئ

 ٔأخزٛبس انخبيبد انًُبعجخ نزُفٛزِ

6  يزبثؼخ خطٕاد انؼًم ٔرؼذٚهّ عٕاء رصًًٛٛب ً أٔ رُفٛزٚب  , 

7  رمٕٚى انًشغٕنخ انفُٛخ إثشاص عًبرٓب انفُٛخ  , 

نفُٛخ انُٓبئٛخ ثبنخبيبد انًخزهفخ ٔانزمُٛبد انجذء فٙ رُفٛز انًشغٕنخ ا ,

 انالصيخ
 16 

9  4  رمٛٛى األػًبل انُٓبئٛخ 

10  ِػًم يؼشض جًبػٙ نهًشغٕالد انفُٛخ انًُفز 

 ايزحبٌ شفٕ٘
 4 

ػًم رذسٚجبد يجغطخ ػهٗ االيزحبٌ ثبنخبيبد انًخزهفخ كًششٔػبد  11

 صغٛشح
 , 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 األعبعٙ انًمشسانًحزٕٖ 

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًمشس

       >,5  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >,5  

 يحبضشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 دساعخ حبنخ 

 أَشطخ فصهٛخ 

 رؼهٛى رؼبَٔٙ

 يُبلشخ ٔحٕاس

 ثحش فشد٘ ٔجًبػٙ 

 َظش٘ الةطشٚمخ رمٕٚى انط -

 شفٕ٘

ػًهٙ   

 

 اإليكاَاث انًتاحت انتذريس : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 

 ال ٕٚجذ لٕٛد إداسٚخ قيىد إداريت وتُظيًيت: -4

( % 64.,6 )     َتيجت تقىيى انطالب نًقزر -5  
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ػًم سحالد ػهًٛخ ٔصٚبساد أليبكٍ أػًبل انخٛبيٛخ  .1 يقتزحاث تحسيٍ انًقزر -6

 ثبنمبْشح .

يالحظاث انًزاجؼيٍ انخارجييٍ  -2

 )إٌ وجذث(

 ال ٕٚجذ

يا تى تُفيذِ يٍ يقتزحاث انتطىيز  -8

 في انؼاو انسابق

 ػًم يؼبسض فُٛخ  فٙ لبػخ انؼشض ثأػًبل انطالة

يا نى يتى تُفيذِ يٍ يقتزحاث )يا  -9

 هي واألسباب(

 ال ٕٚجذ

 

 ت انتطىيز نهًقزر نهؼاو انقادو:خط -01

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

ػًم سحالد ػهًٛخ 

 ٔصٚبساد 

 

ألصحبة انحشف 

 ثبنمبْشح .

انفصم انذساعٗ 

 األٔل

 أعزبر انًبدح

 

انزبسٚخ:   /                انزٕلٛغ :                              د/اًٚبٌ خهٛفاعى يُغك انًبدح:    
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 تقزيز يقزر دراسي

6108/   6102نهؼاو األكاديًي     

 قسى : انتزبيت انفُيت

 

يؼهىياث اساسيت -أ   

2أشغبل فُٛخ  اسى انًقزر وريزِ انكىدي -8  

 رشثٛخ فُٛخ انتخصص -9

 انضبنضخ انفزقت / انًستىي -01

( ػًهٙ  4ش٘ + )( َظ -)  ػذد انىحذاث / انساػاث انًؼتًذة -00  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألحخ انجبيؼخ  انُظاو انًتبغ الختيار نجُت االيتحاَاث  -06

يزٕافش         َظاو انًزاجؼت انخارجيت ناليتحاٌ -03  

( يؼٛذ 2( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقائًيٍ بانتذريس -04  

 

يؼهىياث يتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -00

 106 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

 102 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %       100(   ثُغجخ  )   102ػذد  ) َبجح : 

 (  %         0(    ثُغجخ  ) 0ساعت:  ػذد  )

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        31,13ثُغجخ  )   (31)يًزبص :  

   (  %         50,94ثُغجخ  )( 50 )جٛذ جذا : 

      (  %        11,32ثُغجخ  )     (12) جٛذ : 

 (  %        3,,2ثُغجخ  )  ( ,) يمجٕل :  

 

 تذريس انًقزر: -06

 

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1  ٛخ ٔأْى انزؼشف ػهٗ يفٕٓو فٍ انخٛبيٛخ َٔشأرّ انزبسٚخ

انجالد انزٙ يبسعذ ْزا انفٍ ٔانفبٍَٛٛ انزٍٚ اعزخذيِٕ فٙ 

 أػًبنٓى انفُٛخ ٔرحهٛم ٔٔصف ْزِ األػًبل انفُٛخ

 , 

 4  انزطٕس انزبسٚخٙ نفٍ انخٛبيٛخ ػجش انؼصٕس - 2

3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد انًخزهفخ ٔانًطهٕثخ نزُفٛز

 انًشغٕالد انفُٛخ ثفٍ انخٛبيٛخ .
 4 

4  ٔانخبيبد ٔانزمُٛبد انالصيخ ألَزبط  يؼشفخ األدٔاد

 انًشغٕنخ انفُٛخ
 , 

5  12  رُفٛز رجبسة فُٛخ ٔانزؼشف ػهٗ انغشصانًخزهفخ 
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  ٙػًم رصًٛى يصغش نزُفٛزِ كزجشثخ نهًششٔع انُٓبئ

 ٔأخزٛبس انخبيبد انًُبعجخ نزُفٛزِ

6  يزبثؼخ خطٕاد انؼًم ٔرؼذٚهّ عٕاء رصًًٛٛب ً أٔ رُفٛزٚب  , 

7  ٕنخ انفُٛخ إثشاص عًبرٓب انفُٛخرمٕٚى انًشغ  , 

انجذء فٙ رُفٛز انًشغٕنخ انفُٛخ انُٓبئٛخ ثبنخبيبد انًخزهفخ ٔانزمُٛبد  ,

 انالصيخ
 16 

9  4  رمٛٛى األػًبل انُٓبئٛخ 

10  ِػًم يؼشض جًبػٙ نهًشغٕالد انفُٛخ انًُفز 

 ايزحبٌ شفٕ٘
 4 

خ كًششٔػبد ػًم رذسٚجبد يجغطخ ػهٗ االيزحبٌ ثبنخبيبد انًخزهف 11

 صغٛشح
 , 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًمشس

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًمشس

       >,5  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >,5  

 يحبضشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 دساعخ حبنخ 

خ أَشطخ فصهٛ  

 رؼهٛى رؼبَٔٙ

 يُبلشخ ٔحٕاس

 ثحش فشد٘ ٔجًبػٙ 

 َظش٘ طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

ػًهٙ   

 

 : اإليكاَاث انًتاحت انتذريس -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 

 



 

- 6 - 

 

 ال ٕٚجذ لٕٛد إداسٚخ قيىد إداريت وتُظيًيت: -04

( %,2.0,)     َتيجت تقىيى انطالب نًقزر -05  

ػًم سحالد ػهًٛخ ٔصٚبساد أليبكٍ أػًبل انخٛبيٛخ  .2 يقتزحاث تحسيٍ انًقزر -06

 ثبنمبْشح .

يالحظاث انًزاجؼيٍ انخارجييٍ  -02

 )إٌ وجذث(

 ال ٕٚجذ

يا تى تُفيذِ يٍ يقتزحاث انتطىيز  -08

 في انؼاو انسابق

 ةػًم يؼبسض فُٛخ  فٙ لبػخ انؼشض ثأػًبل انطال

يا نى يتى تُفيذِ يٍ يقتزحاث )يا  -09

 هي واألسباب(

 ال ٕٚجذ

 

 خطت انتطىيز نهًقزر نهؼاو انقادو: -61

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

ػًم سحالد ػهًٛخ 

 ٔصٚبساد 

 

ألصحبة انحشف 

 ثبنمبْشح .

انفصم انذساعٗ 

 األٔل

 أعزبر انًبدح

 

انزٕلٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /                       د/اًٚبٌ خهٛف:  اعى يُغك انًبدح  
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 تقزيز يقزر دراسي

6109/     6108نهؼاو األكاديًي     

 قسى : انتزبيت انفُيت

 

يؼهىياث اساسيت -أ   

2أشغبل فُٛخ  اسى انًقزر وريزِ انكىدي -05  

 رشثٛخ فُٛخ انتخصص -06

 انضبنضخ / انًستىيانفزقت  -02

( ػًهٙ  4( َظش٘ + ) -)  ػذد انىحذاث / انساػاث انًؼتًذة -08  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألحخ انجبيؼخ  انُظاو انًتبغ الختيار نجُت االيتحاَاث  -09

يزٕافش           َظاو انًزاجؼت انخارجيت ناليتحاٌ -61  

( يؼٛذ  2 ( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1 ) ػذد انقائًيٍ بانتذريس -60  

 

يؼهىياث يتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -60

 100 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

 94 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %        9.,9(   ثُغجخ  )  93ػذد  ) َبجح : 

 (  %       1.06 (    ثُغجخ  )  1ساعت:  ػذد  )

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 صهٍٛ ػهٛٓبنهزمذٚشاد انحب

 (  %       51.06ثُغجخ  )  (,4)يًزبص :  

   (  %       39.36 ثُغجخ  ) (37) جٛذ جذا :

      (  %       7.44ثُغجخ  )  (7)   جٛذ : 

 (  %   1.06ثُغجخ  )  (1)يمجٕل : 

 

 تذريس انًقزر: -66

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًىضىع
ػذد ساػاث 

 انُظزي

ػذد ساػاث 

 انؼًهي

1   انزؼشف ػهٗ يفٕٓو فٍ انخٛبيٛخ َٔشأرّ انزبسٚخٛخ ٔأْى

انجالد انزٙ يبسعذ ْزا انفٍ ٔانفبٍَٛٛ انزٍٚ اعزخذيِٕ فٙ 

 أػًبنٓى انفُٛخ ٔرحهٛم ٔٔصف ْزِ األػًبل انفُٛخ

 , 

 4  انزطٕس انزبسٚخٙ نفٍ انخٛبيٛخ ػجش انؼصٕس - 2

3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد انًخزهفخ ٔانًطهٕثخ نزُفٛز

 غٕالد انفُٛخ ثفٍ انخٛبيٛخ .انًش
 4 

4   يؼشفخ األدٔاد ٔانخبيبد ٔانزمُٛبد انالصيخ ألَزبط

 انًشغٕنخ انفُٛخ
 , 

5  12  رُفٛز رجبسة فُٛخ ٔانزؼشف ػهٗ انغشصانًخزهفخ 
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  ٙػًم رصًٛى يصغش نزُفٛزِ كزجشثخ نهًششٔع انُٓبئ

 ٔأخزٛبس انخبيبد انًُبعجخ نزُفٛزِ

6  ٚهّ عٕاء رصًًٛٛب ً أٔ رُفٛزٚبيزبثؼخ خطٕاد انؼًم ٔرؼذ  , 

7  رمٕٚى انًشغٕنخ انفُٛخ إثشاص عًبرٓب انفُٛخ  , 

انجذء فٙ رُفٛز انًشغٕنخ انفُٛخ انُٓبئٛخ ثبنخبيبد انًخزهفخ ٔانزمُٛبد  ,

 انالصيخ
 16 

9  4  رمٛٛى األػًبل انُٓبئٛخ 

10  ِػًم يؼشض جًبػٙ نهًشغٕالد انفُٛخ انًُفز 

 ايزحبٌ شفٕ٘
 4 

ػًم رذسٚجبد يجغطخ ػهٗ االيزحبٌ ثبنخبيبد انًخزهفخ كًششٔػبد  11

 صغٛشح
 , 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًمشس

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًمشس

       >,5  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >,5  

حبضشاد َظشٚخ ي أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 دساعخ حبنخ 

 أَشطخ فصهٛخ 

 رؼهٛى رؼبَٔٙ

 يُبلشخ ٔحٕاس

 ثحش فشد٘ ٔجًبػٙ 

 َظش٘ طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

ػًهٙ   

 

 اإليكاَاث انًتاحت انتذريس : -63

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

  يزٕافشح      انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

 

 ال ٕٚجذ لٕٛد إداسٚخ قيىد إداريت وتُظيًيت: -64
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( %57.,, )     َتيجت تقىيى انطالب نًقزر -65  

ػًم سحالد ػهًٛخ ٔصٚبساد أليبكٍ أػًبل انخٛبيٛخ  .3 يقتزحاث تحسيٍ انًقزر -66

 ثبنمبْشح .

يالحظاث انًزاجؼيٍ انخارجييٍ  -62

 )إٌ وجذث(

 ال ٕٚجذ

يا تى تُفيذِ يٍ يقتزحاث انتطىيز  -68

 نسابقفي انؼاو ا

 ػًم يؼبسض فُٛخ  فٙ لبػخ انؼشض ثأػًبل انطالة

يا نى يتى تُفيذِ يٍ يقتزحاث )يا  -69

 هي واألسباب(

 ال ٕٚجذ

 

 خطت انتطىيز نهًقزر نهؼاو انقادو: -31

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

ػًم سحالد ػهًٛخ 

 ٔصٚبساد 

 

ألصحبة انحشف 

 ثبنمبْشح .

صم انذساعٗ انف

 األٔل

 أعزبر انًبدح

 

انزٕلٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /                        د/ اًٚبٌ خهٛفاعى يُغك انًبدح:   

 

 

 



 

- 10 - 

 

(0) أشغال فُيت يقزر  تقزيز  

6161   / 6109نهؼاو األكاديًي     

انتزبيت انفُيت قسى:  

 

يؼهىياث اساسيت -أ   

(3)األشغبل انفُٛخ  نكٕدٖاعى انًمشس ٔسيضِ ا -22  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

ٔنٙاأل انفشلخ / انًغزٕٖ -24  

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -25  

 ٔضغ انُظبو طجمب نالئحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -26

( غٛش يزٕفش    (  يزٕافش        )    √)   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -27  

( يؼٛذ 1( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -,2  

 

 

يؼهىياث يتخصصت –ب   

 اإلحصبئٛبد: -31

 140 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

ٔرغهٛى  ىلبيٕا ثزصًٛػذد انطالة انزٍٚ  -

 انزصًًٛبد

134 

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 %        (96.4(    ثُغجخ )134ػذد )َبجح: 

 %       ( ,.3(     ثُغجخ )5ػذد ) ساعت:

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

        ( %ٕٚجذ ال)ثُغجخ  يًزبص:

          % ال ٕٚجذ(ثُغجخ )جٛذ جذا: 

             % (ٕٚجذ ال)ثُغجخ    جٛذ  

        % (ٕٚجذ ال) يمجٕل: ثُغجخ

 

 كزفبء ثُبجح أ ساعت فمظَظشاً إلنغبء انزمذٚشاد ٔاال

 

 تذريس انًقزر: -36

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 .انزؼشٚف ثًمشس األشغبل انفُٛخ ٔانخبيبد ٔطشق انزشكٛم ثٓب 1,2,3

 (3-1يٍ األعجٕع )
 06 

 06 ؼٛخ انزؼشف ػهٗ انزمُٛبد انًخزهفخ انخبصخ ثخبيخ انجهٕد انطجٛ 4,5,6
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يٍ األعجٕع ٔ انزؼشف ػهٙ أعظ ٔػُبصش انزصًٛى  ٔانًكًالد ثٓب

(4-6) 

  اعزكًبل انزصًًٛبد انفُٛخ ٔ رمٛٛى انطالة  9,,,7

ٔضغ رصٕساد يجذئٛخ ٔرصًًٛبد فُٛخ رحمك االثذاع ٔاالثزكبس فٙ ٔ

 (9-7يٍ األعجٕع ) انًشغٕنخ انفُٛخ

 
06 

 . ةػًم ايزحبٌ شفٕ٘ نمٛبط يغزٕ٘ انطال 10.11

 انزؼشف ػهٙ انخبيخ ٔكٛفٛخ االشزغبل ثٓب ٔانزذسٚت ػهٛٓب إلَزبط يشغٕنخ

 (11-10يٍ األعجٕع )فُّٛ 

 

8 

 انزؼشف ػهٙ انخبيخ ٔكٛفٛخ االشزغبل ثٓب ٔانزذسٚت ػهٛٓب إلَزبط يشغٕنخ 12

 فٛٛخ جذٚذح ٔانزؼشف ػهٙ يجًٕػّ يٍ انزمُٛبد 
 

4 

انؼًم فٙ انًشغٕنخ انفُٛخ ٔ رُفٛز يجًٕػخ رمُٛبد يخزهفخ رغبػذ ػهٗ  13

 . رمٛٛى انطالة
 

4 

 يؼشفخ االدٔاد ٔانخبيبد ٔانزمُٛبد انالصيخ ٔانًُبعجخ نزُفٛز انؼًم انفُٙ 14,15

 (15-14يٍ األعجٕع )
 

8 

 4  انطالة.ػًم ايزحبٌ اػًبل عُخ نمٛبط يغزٕ٘  16

نزُفٛز  كٛفٛخ انشثظ ثٍٛ انخبيخ ٔانزمُٛخ ٔانٕحذح انضخشفٛخ انًخزبسح ,17,1

 (,1-17يٍ األعجٕع ). انًشغٕنخ انفُٛخ
 

8 

رُفٛز انًشغٕنخ انفُٛخ ٔ انشثظ ثٍٛ جًٛغ اجضاء انؼًم انفُٙ ٔإثشاص اْى  20,19

 . عًبرّ
 

8 

23,22,2

1 

 .اعزكًبل رُفٛز انًشغٕنخ انفُٛخ ٔاالخشاط انجٛذ نهؼًم انفُٙ
 

06 

 انؼًم ػهٙ االَزٓبء يٍ انًشغٕنخ انفُٛخ  24,25

 (25-24عجٕع )يٍ األ
 

8 

 4  . ػًم ايزحبٌ شفٕ٘ نمٛبط يغزٕ٘ انطالة 26

 8  (,2-27يٍ األعجٕع ). رمٛٛى انؼًم انفُٙ 27,,2

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًمشس

100%   

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًمشس

  >,5  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 سانًمش

  >,5  

 و05/3/6161 يان يانذراس انؼاويٍ بذايت ا   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

   انًطٕسح.اعهٕة انًحبضشح 

  ٌانؼًهٙ.اعهٕة انجٛب 

  انزُْٙ.اعهٕة انؼصف 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انمبئى ػهٗ انًششٔػبد 
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 اني َهايت انفصم انذراسي انثاَي و05/3/6161يٍ 

او انًُصبد اإلنكزشَٔٛخ ٔ شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ اعزخذ

(WhatsApp   google class room - ) 

  

و 15/3/2020رمٛٛى االػًبل انفُٛخ انزٙ رى االَزٓبء يُٓب لجم    طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

و 15/3/2020انٙ جبَت االػًبل انزٙ رى رصًًٛٓب ٔرُفٛزْب يٍ   
اَزشبس جبئحخ كٕسَٔب انٙ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ انضبَٙ ثغجت  

 

 

 هتذريس:ناإليكاَاث انًتاحت  -33

     ثُك انًؼشفخ   انًشاجغ انؼهًٛخ  -

     ثُك انًؼشفخ   انٕعبئم انًؼُٛخ -

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد إداسٚخ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

)    ( %     َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -35  

رزضًٍ رمُٛبد انجهٕد انًخزهفخ ٔانزؼشف ػهٙ  دػشض فٛذْٕٚب ٍ انًمشسيمزشحبد رحغٛ -36

 انخٛبيّٛ ٔرمُٛبرٓب انًزطٕسِ انًخزهفخ

 

 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش  -,3

 فٙ انؼبو انغبثك
 انفُٛخ.رجٓٛض انمبػبد ثأصبس نزغٓٛم رُفٛز األػًبل  -

بد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ نزُفٛز كم رٕفٛش خبي -

 انفُٛخ.األػًبل 

 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب  -39

 ْٙ ٔاألعجبة(

  :انًقتزحاث

 انفُٛخ.رجٓٛض انمبػبد ثأصبس نزغٓٛم رُفٛز األػًبل  -

رٕفٛش خبيبد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ نزُفٛز كم  -

 انفُٛخ.األػًبل 

ٔاَمطبع كبَٛبد انًبدٚخ ػذو رٕافش اإلي :انتُفيذاسباب ػذو 

 .انذساعخ ثغجت اَزشبس جبئحخ كٕسَٔب
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 خطت انتطىيز نهًقزر نهؼاو انقادو: -41

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انزمُٛخ -انخبيخ   

 

رذسٚت انطبنت ػهٙ رُفٛز 

رصًًٛبرّ يٍ خالل 

انزذسة انؼًهٙ انجٛذ فٙ 

ؼخ لبػبد انزذسٚظ ٔيزبث

 انًزطٕسح نزُفٛز انزمُٛبد

انًشغٕنخ انفُٛخ  يٍ 

خالل انًُصبد 

 االنكزشَٔٛخ

 

انؼبو  يٍ ثذاٚخ

حزٙ انذساعٙ 

  و05/3/6161

ػضٕ ٔ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 

                    انزٕلٛغ :   أششف أحًذ انؼٛغٕ٘                                           أ.د /  اعى يُغك انًبدح:

/      انزبسٚخ: /   
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 تقرير مقرر دراسي

2017/    2016للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ فن أوروبى    اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص -2

 الثالثة  الفرقة / المستوى -3

( نظري 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  ات النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان -5

 )   (  متوافر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -7

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

طالب  104 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب  104 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 متحاننتيجة اال -

 

 (  %        97.1(    بنسبة  )101عدد  )  ناجح : 

 (  %       2.9(        بنسبة  )3راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( % 0بنسبة  )  0ممتاز :   

   (  %       11.54بنسبة  )  12جيد جدا : 

            (  % 50.96بنسبة  )   53 جيد : 

 (  %       34.62بنسبة  )  36مقبول : 

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

 2  التعريف بمحتوى المقرر ونبذة عن العصور الوسطى فى أوروبا . 1

 2  دراسة الفن الرومانسكى . 2

 2  دراسة الفن القوطى.  3

قارنة بين أهم السمات الفنية للفن الرومانيسكى والفن القوطى مع م 4

 تناول أمثلة من العمارة والنحت والتصوير.
 2 

دراسة فن عصر النهضة  وشرح ألهم سماته، والفلسفة التى شكلت  5

 مضمونه الفكرى.
 2 

 2  دراسة طراز النهجية باعتباره هو الممهد لفن الباروك . 6

اروك ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما سبق تلخيص لفن الب 7

 دراسته . 
 2 

مقدمة عن طراز الباروك وأهم سماته الفنية وتناول فن أمثلة من   8

 العمارة والنحت والتصوير.
 2 
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 2  دراسة لطراز الباروك فى إيطاليا . 9

 2  دراسة لطراز الباروك فى بالد الشمال . 10

 2  سبانيا وفرنسا .دراسة لطراز الباروك فى أ 11

 2  دراسة لطراز الباروك فى انجلترا . 12

 2  دراسة فن الروكوكو . 13

تكملة  لطراز الروكوكو ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما  14

 سبق .
 2 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 مقررال

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 ) √ ( محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 ) √ ( أنشطة فصلية  

) √ ( مناقشة وحوار   

امتحان تحريرى أعمال سنة.) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

امتحان شفوي .) √ (   

 ية الفصل الدراسى    إختبار تحريرى نها) √ ( 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %  76.17)         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

التعلم الذاتى عن طريق أبحاث ثم مناقشتها فى  .1 ررمقترحات تحسين المق -6

 مجموعات تنافسية .

زيادة الوزن النسبى للجزء الخالخاص بطراز  .2

 الروكوكو على حساب عصر النهضة . 

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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 في العام السابق

ترحات )ما ما لم يتم تنفيذه من مق -9

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

زيادة الوزن النسبى   محتوى المقرر

 لطراز الروكوكو

الفصل الدراسي  

 الثانى

 أستاذ المادة 

 

التاريخ:   /   /                        اسم منسق المادة:                      التوقيع :     

 ا.م.د / محمد عبد الحفيظ هارون                                
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 تقرير مقرر دراسي

2018/    2017للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

أوروبى    تاريخ فن اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص -9

 الثالثة  الفرقة / المستوى -10

( نظري 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

تدريس عضو هيئة  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

طالب  106 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب  103 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       96.23(    بنسبة  )102عدد  )  ناجح : 

 (  %        3.77(        بنسبة  )4راسب:  عدد  )

ين طبقا النسبة المئوية % للناجح -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( % 20.75بنسبة  )  22ممتاز :   

   (  %       19.81بنسبة  )  21جيد جدا : 

      (  %       26.42بنسبة  )   28 جيد : 

 (  %       29.25بنسبة  )  31مقبول : 

 تدريس المقرر: -12

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

د ساعات  عد

 العملي

 2  التعريف بمحتوى المقرر ونبذة عن العصور الوسطى فى أوروبا . 1

 2  دراسة الفن الرومانسكى . 2

 2  دراسة الفن القوطى.  3

مقارنة بين أهم السمات الفنية للفن الرومانيسكى والفن القوطى مع  4

 تناول أمثلة من العمارة والنحت والتصوير.
 2 

النهضة  وشرح ألهم سماته، والفلسفة التى شكلت  دراسة فن عصر 5

 مضمونه الفكرى.
 2 

 2  دراسة طراز النهجية باعتباره هو الممهد لفن الباروك . 6

تلخيص لفن الباروك ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما سبق  7

 دراسته . 
 2 
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مقدمة عن طراز الباروك وأهم سماته الفنية وتناول فن أمثلة من   8

 عمارة والنحت والتصوير.ال
 2 

 2  دراسة لطراز الباروك فى إيطاليا . 9

 2  دراسة لطراز الباروك فى بالد الشمال . 10

 2  دراسة لطراز الباروك فى أسبانيا وفرنسا . 11

 2  دراسة لطراز الباروك فى انجلترا . 12

 2  دراسة فن الروكوكو . 13

ان أعمال سنة تحريرى على ما تكملة  لطراز الروكوكو ثم إمتح 14

 ق .سب
 2 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

( محاضرات نظرية ) √ أساليب التعليم والتعلم -  

فصلية  ) √ ( أنشطة   

) √ ( مناقشة وحوار   

امتحان تحريرى أعمال سنة.) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

امتحان شفوي .) √ (   

 إختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسى    ) √ ( 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       المعينة الوسائل -  

متوافرة       والخامات لزماتالمست -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( %  85.11   )    نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

التعلم الذاتى عن طريق أبحاث ثم مناقشتها فى  .3 مقترحات تحسين المقرر -16

 مجموعات تنافسية .

لخاص بطراز زيادة الوزن النسبى للجزء الخا .4

 عصر النهضة . الروكوكو على حساب 

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

التطوير توقيت توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

زيادة الوزن النسبى   محتوى المقرر

 لطراز الروكوكو

الفصل الدراسي  

 الثانى

 أستاذ المادة 

 

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

         ا.م.د / محمد عبد الحفيظ هارون                        
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 تقرير مقرر دراسي

2019/    2018للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ فن أوروبى   AE29 اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص -16

 الثالثة  الفرقة / المستوى -17

نظري  (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

متوافر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -21

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

طالب  99 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب  96 ا االمتحانلذين أدوعدد الطالب ا -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %        91.66(    بنسبة  )88عدد  )  ناجح : 

 (  %        8.33(        بنسبة  )8راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( % 7.29بنسبة  )  7ممتاز :   

        (  %  9.38بنسبة  )  9جيد جدا : 

      (  %       19.79بنسبة  )   19 جيد : 

 (  %       55.2بنسبة  )  53مقبول : 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

 2  التعريف بمحتوى المقرر ونبذة عن العصور الوسطى فى أوروبا . 1

 2  كى .دراسة الفن الرومانس 2

 2  دراسة الفن القوطى.  3

مقارنة بين أهم السمات الفنية للفن الرومانيسكى والفن القوطى مع  4

 تناول أمثلة من العمارة والنحت والتصوير.
 2 

دراسة فن عصر النهضة  وشرح ألهم سماته، والفلسفة التى شكلت  5

 مضمونه الفكرى.
 2 

 2  الباروك .مهد لفن دراسة طراز النهجية باعتباره هو الم 6

تلخيص لفن الباروك ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما سبق  7

 دراسته . 
 2 



 
 

- 8 - 

 

مقدمة عن طراز الباروك وأهم سماته الفنية وتناول فن أمثلة من   8

 العمارة والنحت والتصوير.
 2 

 2  دراسة لطراز الباروك فى إيطاليا . 9

 2  مال .دراسة لطراز الباروك فى بالد الش 10

 2  دراسة لطراز الباروك فى أسبانيا وفرنسا . 11

 2  دراسة لطراز الباروك فى انجلترا . 12

 2  دراسة فن الروكوكو . 13

تكملة  لطراز الروكوكو ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما  14

 سبق .
 2 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

م القائمين بالتدريس بمحتوى دى التزام -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 ) √ ( محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 ) √ ( أنشطة فصلية  

) √ ( مناقشة وحوار   

امتحان تحريرى أعمال سنة.) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

فوي .امتحان ش) √ (   

 إختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسى    ) √ ( 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

( %   9.758)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

التعلم الذاتى عن طريق أبحاث ثم مناقشتها فى  .5 مقترحات تحسين المقرر -26

 مجموعات تنافسية .

خاص بطراز الروكوكو زيادة الوزن النسبى للجزء ال .6

 على حساب عصر النهضة . 

 

 ال يوجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -27
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 )إن وجدت(

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 قام السابفي الع

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

زيادة الوزن النسبى   محتوى المقرر

 لطراز الروكوكو

الفصل الدراسي  

 الثانى

 أستاذ المادة 

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /                          اسم منسق المادة:  

 ا.م.د / محمد عبد الحفيظ هارون                                
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2020/    1920للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ فن أوروبى   AE29 ىاسم المقرر ورمزه الكود-1

 تربية فنية التخصص-2

 الثالثة  الفرقة / المستوى -3

نظري  (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

متوافر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  تدريسعدد القائمين بال -7

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -8

طالب 140 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب 531 لذين أدوا االمتحانعدد الطالب ا -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %        100بنسبة  )   ( 135عدد  )  ناجح : 

 (  %     2.96بنسبة  )      (  4راسب:  عدد  )

      ( 1عدد )       )ع(

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

  0% 0بنسبة  )  ممتاز :   

        %    0بنسبة  )  0جيد جدا : 

      %         0بنسبة  )    جيد : 

 (  %     0بنسبة  )  3مقبول :

   تقديرات واالكتفاء ب ناجح او راسب فقطال إللغاءوذلك نظرا 

 المقرر:تدريس  -9

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

  2 التعريف بمحتوى المقرر ونبذة عن العصور الوسطى فى أوروبا . 1

  2 كى .دراسة الفن الرومانس 2

  2 دراسة الفن القوطى.  3

ى مع مقارنة بين أهم السمات الفنية للفن الرومانيسكى والفن القوط 4

 تناول أمثلة من العمارة والنحت والتصوير.
2  

دراسة فن عصر النهضة  وشرح ألهم سماته، والفلسفة التى شكلت  5

 مضمونه الفكرى.
2  

  2 مهد لفن الباروك .دراسة طراز النهجية باعتباره هو الم 6
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تلخيص لفن الباروك ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما سبق  7

 دراسته . 
2  

مقدمة عن طراز الباروك وأهم سماته الفنية وتناول فن أمثلة من   8

 العمارة والنحت والتصوير.
2  

  2 دراسة لطراز الباروك فى إيطاليا . 9

  2 مال .دراسة لطراز الباروك فى بالد الش 10

  2 دراسة لطراز الباروك فى أسبانيا وفرنسا . 11

  2 دراسة لطراز الباروك فى انجلترا . 12

  2 دراسة فن الروكوكو . 13

تكملة  لطراز الروكوكو ثم إمتحان أعمال سنة تحريرى على ما  14

 سبق .
2  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

دى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى م -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

طورة م ) √ ( محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -  

 ) √ ( أنشطة فصلية  

) √ ( مناقشة وحوار   

 التعلم الذاتي  

–المنصات التعليمية رق اطعن بعد  التعليم االلكتروني عن  

Google lassroom- 

–مواقع التواصل االجتماعي   

whatsApp 

ى أعمال سنة.امتحان تحرير) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

امتحان شفوي .) √ (   

 إختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسى    ) √ ( 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -10

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 

إدارية ال يوجد قيود قيود إدارية وتنظيمية: -11  



 
 

- 12 - 

 

( %  )        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -12  

التعلم الذاتى عن طريق أبحاث ثم مناقشتها فى  .7 مقترحات تحسين المقرر -13

 مجموعات تنافسية .

تحسين وسائل التعليم االكتروني واعداد منصة تعليمية 

 تيسير عملية التعليم عن بعد خاصة بالجامعة ل

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -14

 ن وجدت()إ

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -15

 ام السابقفي الع

 ومناقشتها  أبحاثداد اع

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -16

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -17

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

موسائل التعليي ائل التعليم تحسين وس 

االكتروني واعداد منصة  

تعليمية خاصة بالجامعة 

لتيسير عملية التعليم عن 

 بعد

الفصل الدراسي  

 الثانى

 الكلية او الجامعة  

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /                          اسم منسق المادة:  

 د. امل محمود حماد 

  

 

 

 



تقریر مقرر تصویر (2 ) 
للعام األكادیمي   2016  /  2017 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تصویر 2اسم المقرر ورمزه الكودى1.

تربیة فنیةالتخصص2.

الثالثةالفرقة / المستوى3.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( 1 ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.

104عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

100عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  (97)   بنسبة (97.00)%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  (3)     بنسبة  (3.00)%       

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز : (21)   بنسبة  ( 20.19)  %        
جید جدا : (14) بنسبة  (13.46  )  %          
جید :  (28)    بنسبة  (26.92)  %             

مقبول :  (34)  بنسبة   (32.69)  %  
      

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.1
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4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.2

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس الحداثة3

بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج بین 4
أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 5
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 6
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

االنتھاء من لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج 7
بین أكثر من اتجاه.

4

4التدریب على استخدام خامات لونیة مختلفة بشكل أكادیمي8

4تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.9

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.10

4التدریب على التولیف بین الخامات المتعددة على سطح اللوحة.11

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.12

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.13

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.14

االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین 15
الخامات.

4

4نبذة عن االتجاھات الفنیة لما بعد الحداثة.16

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس ما بعد الحداثة17

4بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.18

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.19

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.20

4التدریب على استخدام الوسائط المتعددة في تنفیذ لوحة تصویر معاصرة.21

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .22

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .23

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .24

4االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .25

4االمتحان الشفوي.26
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4نبذه مختصرة عن مھارات التصویر الرقمي.27

4االختبار التطبیقي28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100% 

 > 85مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى المقرر-

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

 اسلوب المحاضرة . ∽أسالیب التعلیم والتعلم-
اسلوب البیان العملي . ∽
اسلوب العصف الذھني . ∽

 شفوي طریقة تقویم الطالب-
 أعمال فصلیة  

 عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    ( 78.41 ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

توفیر قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثناء تنفیذ 1.مقترحات تحسین المقرر6.
األعمال الفنیة . 

تجھیز القاعات بأثاث ( حوامل رسم – كراسي في 2.
مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 

توفیر مكتبة ( منفذ) لبیع االلوان و االدوات الفنیة 3.
داخل الكلیة وتحت إشرافھا لتسھیل عمل الطالب 

و منع استغاللھم . 
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اسم منسق المادة: د أماني إبراھیم فرغل                       التوقیع :                       التاریخ:   /   /   

مالحظات المراجعین الخارجیین (إن 7.
وجدت)

ال یوجد 

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر في 8.
العام السابق

عمل معارض فنیة لتشجیع الطالب وبث الثقة في النفس و 
تنمیة النواحي الذوقیة والقدرة على تحلیل ونقد العمل الفني 

و تشجیع المتمیزین فنیاً من الطالب على االستمرار والتفوق 
واإلبداع . 

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 9.
واألسباب)

المقترحات : توفیر خامات وادوات فنیة للطالب تكفي ∽
لتنفیذ كل األعمال الفنیة 

اسباب عدم التنفیذ : عدم توافر اإلمكانیات المادیة∽

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

التنوع في استخدام الخامة - التقنیة 
خامات و تقنیات مختلفة  

عضو ھیئة التدریس عضو الھیئة  خالل العام الدراسي 
المعاونة 
الطالب
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تقریر مقرر تصویر (2 ) 
للعام األكادیمي   2017  /   2018 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تصویر 2اسم المقرر ورمزه الكودى8.

تربیة فنیةالتخصص9.

الثالثةالفرقة / المستوى10.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة11.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 12.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان13.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( 1 ) معیدعدد القائمین بالتدریس14.

اإلحصائیات:11.

106عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

103عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  (103)   بنسبة ( 100)%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  (0)     بنسبة  ( 0.00)%       

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :   19  بنسبة  (19.81)  %        
جید جدا : 16 بنسبة  (17.52  )  %          
جید :   45   بنسبة  (46.39)  %             

مقبول :  23 بنسبة   (23.71)  %   
     

تدریس المقرر:12.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.1
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4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.2

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس الحداثة3

بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج بین 4
أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 5
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 6
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

االنتھاء من لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 7
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

4التدریب على استخدام خامات لونیة مختلفة بشكل أكادیمي8

4تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.9

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.10

4التدریب على التولیف بین الخامات المتعددة على سطح اللوحة.11

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.12

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.13

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.14

االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین 15
الخامات.

4

4نبذة عن االتجاھات الفنیة لما بعد الحداثة.16

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس ما بعد الحداثة17

4بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.18

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.19

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.20

التدریب على استخدام الوسائط المتعددة في تنفیذ لوحة تصویر 21
معاصرة.

4

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .22

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .23

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .24

4االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .25

4االمتحان الشفوي.26
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4نبذه مختصرة عن مھارات التصویر الرقمي.27

4االختبار التطبیقي28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

 اسلوب المحاضرة . ∽أسالیب التعلیم والتعلم-
اسلوب البیان العملي . ∽
اسلوب العصف الذھني .∽

 شفوي طریقة تقویم الطالب-
 أعمال فصلیة  

 عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :13.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:14.

    (  84.31 ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر15.

تجھیز القاعات بأثاث ( حوامل رسم – كراسي في 4.مقترحات تحسین المقرر16.
مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 

توفیر مكتبة ( منفذ) لبیع االلوان و االدوات الفنیة داخل 5.
الكلیة وتحت إشرافھا لتسھیل عمل الطالب و منع 

استغاللھم .

مالحظات المراجعین الخارجیین 17.
(إن وجدت)

ال یوجد
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اسم منسق المادة: د أماني إبراھیم فرغل                       التوقیع :                       التاریخ:   /   /    

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 18.
في العام السابق

1. توفیر قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثناء تنفیذ 
األعمال الفنیة .

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 19.
واألسباب)

المقترحات :  
تجھیز القاعات بأثاث ( حوامل رسم – كراسي في 1.

مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 
اسباب عدم التنفیذ : عدم وجود امكانیات .∽

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:20.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

التنوع في استخدام الخامة - التقنیة 
خامات و تقنیات مختلفة  

عضو ھیئة التدریس عضو الھیئة  خالل العام الدراسي 
المعاونة 
الطالب
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تقریر مقرر تصویر (2 ) 
للعام األكادیمي   2018  /   2019 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تصویر 2اسم المقرر ورمزه الكودى15.

تربیة فنیةالتخصص16.

الثالثةالفرقة / المستوى17.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة18.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 19.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان20.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( 1 ) معیدعدد القائمین بالتدریس21.

اإلحصائیات:21.

100عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

97عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  (88)    بنسبة (90.72 )%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  (9)     بنسبة (9.3 )%       

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :   (9) بنسبة  ( 9.3 )  %        
جید جدا : (17) بنسبة  (17.34)  %          

جید :   (23)   بنسبة  (24.48)  %             
مقبول :  (39) بنسبة  (36.73)  %     

   

تدریس المقرر:22.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.1
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4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.2

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس الحداثة3

بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج بین 4
أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 5
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 6
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

االنتھاء من لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج 7
بین أكثر من اتجاه.

4

4التدریب على استخدام خامات لونیة مختلفة بشكل أكادیمي8

4تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.9

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.10

4التدریب على التولیف بین الخامات المتعددة على سطح اللوحة. 11

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات. 12

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.13

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.14

االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین 15
الخامات.

4

4نبذة عن االتجاھات الفنیة لما بعد الحداثة.16

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس ما بعد الحداثة17

4بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.18

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.19

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.20

4التدریب على استخدام الوسائط المتعددة في تنفیذ لوحة تصویر معاصرة.21

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .22

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .23

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .24

4االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة .25

4االمتحان الشفوي.26
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4نبذه مختصرة عن مھارات التصویر الرقمي.27

4االختبار التطبیقي28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

 اسلوب المحاضرة . ∽أسالیب التعلیم والتعلم-
اسلوب البیان العملي . ∽
اسلوب العصف الذھني .∽

 شفوي طریقة تقویم الطالب-
 أعمال فصلیة  

 عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :23.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:24.

    (   88.29  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر25.

تجھیز القاعات بأثاث ( حوامل رسم – كراسي في 6.مقترحات تحسین المقرر26.
مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 

مالحظات المراجعین الخارجیین 27.
(إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 28.
في العام السابق

توفیر مكتبة ( منفذ) لبیع االلوان و االدوات الفنیة داخل الكلیة 
وتحت إشرافھا لتسھیل عمل الطالب و منع استغاللھم .
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اسم منسق المادة: د أماني إبراھیم فرغل                       التوقیع :                       التاریخ:   /   /    

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 29.
واألسباب)

المقترحات :  
توفیر خامات وادوات فنیة للطالب تكفي لتنفیذ كل 1)

األعمال الفنیة . 
تجھیز القاعات بأثاث ( حوامل رسم – كراسي في 2)

مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 
اسباب عدم التنفیذ : عدم توافر اإلمكانیات المادیة .

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:30.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

التنوع في استخدام الخامة - التقنیة 
خامات و تقنیات مختلفة  

عضو ھیئة التدریس عضو الھیئة  خالل العام الدراسي 
المعاونة 
الطالب
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تقریر مقرر تصویر (2) 
للعام األكادیمي   2019 /   2020 

قسم: التربیة الفنیة 

أ -معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تصویر 2اسم المقرر ورمزه الكودى22.

تربیة فنیةالتخصص23.

الثالثةالفرقة / المستوى24.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة25.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 26.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان27.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( 1 ) معیدعدد القائمین بالتدریس28.

اإلحصائیات:31.

139عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

138عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  (133)    بنسبة (96)%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  (5)     بنسبة (4)%       

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :   (0) بنسبة  ( 0 )  %        
جید جدا : (0) بنسبة  (0)  %          

جید :   (0)   بنسبة  (0.0)  %             
مقبول :  (0) بنسبة  (0.0)  %     

   

تدریس المقرر:32.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.1

4نبذة عن االتجاھات الفنیة الحدیثة.2
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4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس الحداثة3

بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج بین 4
أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 5
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

استكمال العمل بلوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو 6
تدمج بین أكثر من اتجاه.

4

االنتھاء من لوحة تصویر تتبنى إحدى االتجاھات الفنیة الحدیثة أو تدمج 7
بین أكثر من اتجاه.

4

4التدریب على استخدام خامات لونیة مختلفة بشكل أكادیمي8

4تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.9

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تدمج بین أكثر من خامة لونیة.10

4التدریب على التولیف بین الخامات المتعددة على سطح اللوحة. 11

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات. 12

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.13

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین الخامات.14

االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر معاصرة قائمة على التولیف بین 15
الخامات.

4

4نبذة عن االتجاھات الفنیة لما بعد الحداثة.16

4تحلیل أعمال مصورین یتبعوا مدارس ما بعد الحداثة17

4بدایة لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.18

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.19

4استكمال لوحة تصویر تتبنى إحدى اتجاھات ما بعد الحداثة.20

4التدریب على استخدام الوسائط المتعددة في تنفیذ لوحة تصویر معاصرة.21

4بدایة تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة.22

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة.23

4استكمال تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة.24

4االنتھاء من تنفیذ لوحة تصویر تعتمد على استخدام الوسائط المتعددة.25

4االمتحان الشفوي.26

4نبذه مختصرة عن مھارات التصویر الرقمي.27
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4االختبار التطبیقي28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

 اسلوب المحاضرة. ∽أسالیب التعلیم والتعلم-
اسلوب البیان العملي. ∽
اسلوب العصف الذھني. ∽
التعلیم الكتروني عن بعد (المنصة التعلیمیة) والوتس اب ∽

والفیس بوك

 شفوي طریقة تقویم الطالب-
 أعمال فصلیة  

 عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس:33.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:34.

    (   88.29  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر35.

تجھیز القاعات بأثاث ( حوامل رسم – كراسي في 7.مقترحات تحسین المقرر36.
مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 

مالحظات المراجعین الخارجیین 37.
(إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 38.
في العام السابق

توفیر مكتبة ( منفذ) لبیع االلوان و االدوات الفنیة داخل الكلیة 
وتحت إشرافھا لتسھیل عمل الطالب و منع استغاللھم .

j  15



اسم منسق المادة: ا.م.د_ أماني إبراھیم فرغل                       التوقیع:                     التاریخ:   /   /    

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 39.
واألسباب)

المقترحات :  
توفیر خامات وادوات فنیة للطالب تكفي لتنفیذ كل 3)

األعمال الفنیة. 
تجھیز القاعات بأثاث (حوامل رسم – كراسي في 4)

مستوي الحامل ) لتسھیل تنفیذ األعمال الفنیة . 
اسباب عدم التنفیذ: عدم توافر اإلمكانیات المادیة.

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:40.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

التنوع في استخدام الخامة -التقنیة 
خامات وتقنیات مختلفة  

عضو ھیئة التدریس عضو الھیئة  خالل العام الدراسي 
المعاونة 
الطالب
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 تقرير مقرر دراسي

2017/     1620للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3نحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص  -2

 الثالثة  الفرقة / المستوى -3

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

 لجنة ثالثية انات النظام المتبع الختيار لجنة االمتح -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -7  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 104 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 99 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %         95.19         99عدد   ناجح : 

    %4.81           5راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    44.23ممتاز  

    %28.85جيد جدا 

 %      17.31جيد      

 % 4.81مقبول   

 

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ت ساعا

  العمل

 4  مفهوم النحت الخزفي )التيراكوتا( وتطوره عبر الحضارات . 1

 4  تنفيذ منحوتة خزفية صغيرة من العناصر الطبيعية . 2

 4  تنفيذ قوالب جصية للمنحوتة . 3

 4  استنساخ قطعة من القالب . 4

 4  النباتية مجسمة ومسطحة .  صر دراسة نحتية لبعض العن 5

 4  ة لتوظيف القطعة الفنية . ليب المتنودراسة االسا 6

 4  تقييم االنتاج الفني 7

 4  دراسة للمفردات التشكيلية لمعالجة العمل الفني المسطح . 8

 4  تصميم جدارية في عمل جماعي مستوحى من األشكال الهندسية . 9

 4   دراسة اساليب التشكيل  10
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 4  تنفيذ الجدارية بطريقة الشريحة . 11

 4  استكمال الجدارية باستخدام التقنيات المتعددة في عمل جماعي . 12

 4  تقيم العمل الفني . 13

 4  اختبار شفوي 14

 4  دراسة الطينات الملونة في المنحوتة الخزفية المعاصرة  15

 4  تجهيز الطينات الملونة . 16

 4  متعددة .بالطينات الملونة وتقنيات معالجة السطح ال  تنفيذ بالط 17

 4  تقيم االعمال الفنية . 18

 4  دراسة لنموذج رياضي لتصميم جدارية خزفية . 19

 4  تصميم جدارية مستوحاه من نموذج رياضي . 20

 4  تنفيذ الجدارية المستوحاه من النموذج الرياضي .    21

 4  لجدارية . التشكيلية لمعالجة سطح   تطبيق التقنيا 22

 4  ية وإضافة المالمس للسطح . الجدا استكمال 23

 4  دراسة المنحوتة الخزفية المجسمة بالشريحة . 24

 4  تنفيذ مجسم بطريقة الشريحة الخزفية . 25

 4  دراسة الحريق االول )حريق الفخار( . 26

 4  دراسة النواع افران الحريق . 27

  4  تقييم نهائي لالعمال الفنية 28
ه من المحتوى % لما تم تدريس -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . - أساليب التعليم والتعلم -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 امتحان شفوي . - طالبطريقة تقويم ال -

 تقييم العمل الفني . -

  امتحان عملي -
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 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4

% 78.11   نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

عمل جداريات نحت مع الطالب والتواصل عن طريق 

 االنترنيت

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 واصل اجتماعيعمل شبكة ت

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي    الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 التوقيع :     أستاذ المادة : ا.د / اعبير عبدهللا جوهر                                

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2018/     1720للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3نحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص  -9

ثة الثال الفرقة / المستوى -10  

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -14  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 106 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب -

 101 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %        94.34          100عدد   ناجح : 

    %5.66           6راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    19.81ممتاز  

    %48.11جيد جدا 

    %   19.81جيد      

 % 6.60مقبول   

 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 لي  الع

 4  مفهوم النحت الخزفي )التيراكوتا( وتطوره عبر الحضارات . 1

 4  تنفيذ منحوتة خزفية صغيرة من العناصر الطبيعية . 2

 4  تنفيذ قوالب جصية للمنحوتة . 3

 4  ساخ قطعة من القالب . تاس 4

 4  دراسة نحتية لبعض العناصر النباتية مجسمة ومسطحة . 5

 4  دراسة االساليب المتنوعة لتوظيف القطعة الفنية . 6

 4  تقييم االنتاج الفني 7

 4  دراسة للمفردات التشكيلية لمعالجة العمل الفني المسطح . 8

 4  من األشكال الهندسية .تصميم جدارية في عمل جماعي مستوحى  9

 4  دراسة اساليب التشكيل . 10
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 4  تنفيذ الجدارية بطريقة الشريحة . 11

 4  استكمال الجدارية باستخدام التقنيات المتعددة في عمل جماعي . 12

 4  تقيم العمل الفني . 13

 4  اختبار شفوي 14

 4  صرة دراسة الطينات الملونة في المنحوتة الخزفية المعا 15

 4  تجهيز الطينات الملونة . 16

 4  تنفيذ بالطة بالطينات الملونة وتقنيات معالجة السطح المتعددة . 17

 4  تقيم االعمال الفنية . 18

 4  ضي لتصميم جدارية خزفية . دراسة لنموذج ري 19

 4  تصميم جدارية مستوحاه من نموذج رياضي . 20

 4     تنفيذ الجدارية المستوحاه من النموذج الرياضي . 21

 4  طح الجدارية . تطبيق التقنيات التشكيلية لمعالجة  22

 4  استكمال الجدارية وإضافة المالمس للسطح . 23

 4  دراسة المنحوتة الخزفية المجسمة بالشريحة . 24

 4  تنفيذ مجسم بطريقة الشريحة الخزفية . 25

 4  الحريق االول )حريق الفخار( .دراسة  26

 4  دراسة النواع افران الحريق . 27

  4  تقييم نهائي لالعمال الفنية 28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . - اليب التعليم والتعلمأس -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 امتحان شفوي . - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

  امتحان عملي -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

افرة   متو    الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -14

% 81.84      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

  مقترحات تحسين المقرر -16
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 ب بقاعة العرض بالكلية .تم إقامة معرض فني للطال1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 ال يوجد

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي    الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 لمادة : ا.د / اعبير عبدهللا جوهر                                     التوقيع :أستاذ ا

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2019/     1820للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3نحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص  -16

 الثالثة  الفرقة / المستوى -17

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

معيد 2عضو هيئة تدريس +   2 تدريسعدد القائمين بال -21  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 100 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 96 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %        96            96عدد   ناجح : 

 %   4             4راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 ديرات الحاصلين عليهاللتق

 %    51ممتاز      

    %36.5جيد جدا 

 %       11.5جيد      

 % 1مقبول   

 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  مفهوم النحت الخزفي )التيراكوتا( وتطوره عبر الحضارات . 1

 4  صغيرة من العناصر الطبيعية . تنفيذ منحوتة خزفية 2

 4  تنفيذ قوالب جصية للمنحوتة . 3

 4  استنساخ قطعة من القالب . 4

 4  النباتية مجسمة ومسطحة .  دراسة نحتية لبعض العناصر 5

 4  دراسة االساليب المتنوعة لتوظيف القطعة الفنية . 6

 4  تقييم االنتاج الفني 7

 4  ية لمعالجة العمل الفني المسطح .دراسة للمفردات التشكيل 8

 4  تصميم جدارية في عمل جماعي مستوحى من األشكال الهندسية . 9

 4  دراسة اساليب التشكيل . 10
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 4  تنفيذ الجدارية بطريقة الشريحة . 11

 4  استكمال الجدارية باستخدام التقنيات المتعددة في عمل جماعي . 12

 4  تقيم العمل الفني . 13

 4  اختبار شفوي 14

 4  دراسة الطينات الملونة في المنحوتة الخزفية المعاصرة  15

 4  تجهيز الطينات الملونة . 16

 4  بالطينات الملونة وتقنيات معالجة السطح المتعددة .  تنفيذ بالط 17

 4  تقيم االعمال الفنية . 18

 4  دراسة لنموذج رياضي لتصميم جدارية خزفية . 19

 4  تصميم جدارية مستوحاه من نموذج رياضي . 20

 4  تنفيذ الجدارية المستوحاه من النموذج الرياضي .    21

 4  لجدارية . تطبيق التقنيات التشكيلية لمعالجة سطح  22

 4  استكمال الجدارية وإضافة المالمس للسطح . 23

 4  دراسة المنحوتة الخزفية المجسمة بالشريحة . 24

 4  نفيذ مجسم بطريقة الشريحة الخزفية .ت 25

 4  دراسة الحريق االول )حريق الفخار( . 26

 4  دراسة النواع افران الحريق . 27

  4  تقييم نهائي لالعمال الفنية 28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

دى تغطية االمتحان لموضوعات م -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . - أساليب التعليم والتعلم -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 امتحان شفوي . - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

  امتحان عملي -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        العلمية   المراجع -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -24

%  88.41      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  
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 عمل مشروعات جماعية  مقترحات تحسين المقرر -26

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

م تنفيذه من مقترحات التطوير ما ت -28

 في العام السابق 

تصميم جدارية في عمل جماعي مستوحى من األشكال 

 الهندسية

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 ال يوجد

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

رات الميدانيةالزيا الفصل الدراسي    

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 هند البكري                             التوقيع : \أستاذ المادة : ا.د / اعبير عبدهللا جوهر        د

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2020/     9120للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3نحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص  -23

 الثالثة  الفرقة / المستوى -24

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

معيد 2عضو هيئة تدريس +   2 تدريسعدد القائمين بال -28  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 139 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 138 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %97          134عدد   ناجح : 

 %   3             4راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 ديرات الحاصلين عليهاللتق

 %    ال يوجدممتاز      

 %  ال يوجد جيد جدا 

 %      ال يوجدجيد      

 % ال يوجدمقبول   

 واالكتفاء بناجح و راسبنظرا اللغاء التقديرات 

 

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  مفهوم النحت الخزفي )التيراكوتا( وتطوره عبر الحضارات . 1

 4  صغيرة من العناصر الطبيعية . تنفيذ منحوتة خزفية 2

 4  تنفيذ قوالب جصية للمنحوتة . 3

 4  استنساخ قطعة من القالب . 4

 4  النباتية مجسمة ومسطحة .  دراسة نحتية لبعض العناصر 5

 4  دراسة االساليب المتنوعة لتوظيف القطعة الفنية . 6

 4  تقييم االنتاج الفني 7

 4  ية لمعالجة العمل الفني المسطح .دراسة للمفردات التشكيل 8
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 4  تصميم جدارية في عمل جماعي مستوحى من األشكال الهندسية . 9

 4  دراسة اساليب التشكيل . 10

 4  تنفيذ الجدارية بطريقة الشريحة . 11

 4  استكمال الجدارية باستخدام التقنيات المتعددة في عمل جماعي . 12

 4  تقيم العمل الفني . 13

 4  اختبار شفوي 14

 4  دراسة الطينات الملونة في المنحوتة الخزفية المعاصرة  15

 4  تجهيز الطينات الملونة . 16

 4  بالطينات الملونة وتقنيات معالجة السطح المتعددة .  تنفيذ بالط 17

 4  تقيم االعمال الفنية . 18

 4  دراسة لنموذج رياضي لتصميم جدارية خزفية . 19

 4  تصميم جدارية مستوحاه من نموذج رياضي . 20

 4  تنفيذ الجدارية المستوحاه من النموذج الرياضي .    21

 4  لجدارية . تطبيق التقنيات التشكيلية لمعالجة سطح  22

 4  استكمال الجدارية وإضافة المالمس للسطح . 23

 4  دراسة المنحوتة الخزفية المجسمة بالشريحة . 24

 4  نفيذ مجسم بطريقة الشريحة الخزفية .ت 25

 4  دراسة الحريق االول )حريق الفخار( . 26

 4  دراسة النواع افران الحريق . 27

  4  تقييم نهائي لالعمال الفنية 28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

دى تغطية االمتحان لموضوعات م -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . - أساليب التعليم والتعلم -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 امتحان شفوي . - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

  امتحان عملي -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        العلمية   المراجع -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  
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 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -34

%  88.41      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 عمل مشروعات جماعية  مقترحات تحسين المقرر -36

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

م تنفيذه من مقترحات التطوير ما ت -38

 في العام السابق 

تصميم جدارية في عمل جماعي مستوحى من األشكال 

 الهندسية

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 ال يوجد

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

رات الميدانيةالزيا الفصل الدراسي    

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 هند البكري                             التوقيع : \أستاذ المادة : ا.د / اعبير عبدهللا جوهر        د

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2017/     1620للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

2نسيج يدوي  اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص -2

 الثالثة   الفرقة / المستوى -3

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

 لجنة ثالثية المتحانات ا النظام المتبع الختيار لجنة -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -7  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 104 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 99 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

         %100نسبة :       99   عددناجح : 

    %0نسبة :           0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    54.81(  نسبة  57ممتاز: عدد ) 

    %27.88( نسبة  29جيد جدا: عدد ) 

      %5.77( نسبة    6جيد : عدد )

 % 6.73( نسبة  7مقبول : عدد ) 

 

 المقرر:س تدري -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  الخامات النسجية الصناعية التحويلية وخواصها . 1

 4  الخامات النسجية الصناعية التركيبية  وخواصها . 2

 4  الخامات النسجية البيئية وخواصها . 3

 4  ني .لفالتوليف بين الخامات في العمل ا 4

 4  التوليف بين التقنيات و االساليب النسجية ومالئمتها للخامة . 5

التقنيات الوبرية ) السجاد و الفوطة ( وطريقة تنفيذها علي نول البرواز  6

. 
 4 

 4  االنوال اليدوية للسجاد اجزاءه وكيفية التعامل معها . 7

 4  نول المنضدة اجزاءه وكيفية التعامل معها . 8

سم بالتوليف بين الخامات  10سم ×7تصميم وتنفيذ قطعة نسجية مساحة   

 المختلفة .
 4 

سم بالتوليف بين  10سم×  7استكمال تنفيذ قطعة نسجية مساحة  10

 الخامات المختلفة .
 4 

 100سم × 70المشروع األول : تصميم عمل نسجي فني مساحة  11

 للتنفيذ علي نول البرواز .  سم
 4 

 4  ميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . ال تكماست 12

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 13
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 4  امتحان شفوي . 14

 4  تلوين التصميم النسجي مع مراعات االلوان الطبيعة للخامات البيئية . 15

    لتراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة . توزيع التقنيات و  16

تنفيذ التصميم باستخدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  17

 الخامات التقليدية و البيئية في العمل النسجي .
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  18

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  19

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  20

سم 70سم ×50ع الثاني : تصميم عمل نسجي فني مساحة  شرملا 21

 للتنفيذ علي نول البرواز .
 4 

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 22

تلوين التصميم النسجي مع مراعات االلوان الطبيعية للخامات  23

 المستخدمة .
 4 

 4  مات المستخدمة .خاتوزيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب ال 24

تنفيذ التصميم باستحدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  25

 الخامات التقليدية و البيئية في العمل النسجي .
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 26

 4  ء . استكمال العمل الفني ومعالجة األخط 27

  4  رأي  التقييم العمل الفني وابداء  28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

ظرين   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4

%  76.28         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 ة معرض فني ألعمال الطالبامإق .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 

 تم تنفيذ المقترحات

 لعام القادم:ل خطة التطوير للمقرر -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

وضوعات اختيارات م

 جديدة للتطبيق العملي

التعديل في موضوعات 

 العملي

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة طوال العام 

 

 التوقيع :                                    أستاذ المادة : ا.د / ايمن احمد العربي                

 

 التوقيع:  لعلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي رئيس مجلس القسم ا
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 2018/     2017للعام األكاديمي   تقرير 

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

2نسيج يدوي  اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

نيةف تربية التخصص -9  

 الثالثة   الفرقة / المستوى -10

( عملي 4( نظري + )  -)  دةعدد الوحدات / الساعات المعتم -11  

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -14  

صةمتخصمعلومات  –ب   

 اإلحصائيات: -11

 106 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 102 ب اللذين أدوا االمتحانعدد الطال -

 نتيجة االمتحان -

 

         %96.23نسبة :        102عدد   ناجح : 

    %3.77نسبة :           4راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    62.26نسبة  (  66ممتاز: عدد ) 

    %22.64( نسبة  24جيد جدا: عدد ) 

      %7.55( نسبة    8دد )جيد : ع

 % 3.77( نسبة   4مقبول : عدد )

 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  الخامات النسجية الصناعية التحويلية وخواصها . 1

 4  ت النسجية الصناعية التركيبية  وخواصها .اماالخ 2

 4  بيئية وخواصها . لنسجية االخامات ا 3

 4  التوليف بين الخامات في العمل الفني . 4

 4  التوليف بين التقنيات و االساليب النسجية ومالئمتها للخامة . 5

البرواز  نول لي التقنيات الوبرية ) السجاد و الفوطة ( وطريقة تنفيذها  6

. 
 4 

 4  امل معها .االنوال اليدوية للسجاد اجزاءه وكيفية التع 7

 4  نول المنضدة اجزاءه وكيفية التعامل معها . 8

سم بالتوليف بين الخامات  10سم ×7تصميم وتنفيذ قطعة نسجية مساحة  9

 المختلفة .
 4 

ن ف بيلي سم بالت 10سم×  7استكمال تنفيذ قطعة نسجية مساحة  10

 الخامات المختلفة .
 4 

سم  100سم × 70فني مساحة  المشروع األول : تصميم عمل نسجي 11

 يذ علي نول البرواز .  للتن
 4 

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 12

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 13

 4  امتحان شفوي . 14
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 4  االلوان الطبيعة للخامات البيئية . لنسجي مع مراعاتيم اتلوين التصم 15

 4  زيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة . ت 16

تنفيذ التصميم باستخدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  17

 الخامات التقليدية و البيئية في العمل النسجي .
 4 

 4  االخطاء الفني ومعالجة عمل استكمال ال 18

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  19

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  20

سم للتنفيذ 70سم ×50المشروع الثاني : تصميم عمل نسجي فني مساحة  21

 علي نول البرواز . 
 4 

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 22

االلوان الطبيعية للخامات  تلوين التصميم النسجي مع مراعات 23

 المستخدمة .
 4 

 4  توزيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة . 24

تنفيذ التصميم باستحدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  25

 الخامات التقليدية و البيئية في العمل النسجي .
 4 

 4  ة األخطاء .استكمال العمل الفني ومعالج 26

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 27

  4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي   28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

وضوعات ن لممدى تغطية االمتحا -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             يب التعليم والتعلمأسال -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       لخاماتت واالمستلزما -  

 ال يوجد رية وتنظيمية:قيود إدا -14

%  86.18   نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 بالكلية  للطالب بقاعة العرض فني .تم إقامة معرض1

 ال يوجدا لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما م -19
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  هي واألسباب(

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

وضوعات اختيارات م

 جديدة للتطبيق العملي

التعديل في موضوعات 

 العملي

عام طوال ال  أستاذ المادة و الهيئة المعاونة 

 

 التوقيع :                                         مادة : ا.د / ايمن احمد العربي           أستاذ ال

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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دراسيتقرير مقرر   

2019/     1820كاديمي   األ للعام  

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

2ج يدوي نسي اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص -16

 الثالثة   الفرقة / المستوى -17

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

الثيةلجنة ث النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19  

متوافر                المراجعة الخارجية لالمتحان نظام -20  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -21  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 99 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 98 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

         %95.96نسبة :       94عدد   ناجح : 

    %4.04نسبة :           4راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 هاللتقديرات الحاصلين علي

    %18.4(  نسبة  18ممتاز: عدد ) 

    %19.4( نسبة   19جيد جدا: عدد )

      % 16.3( نسبة   16جيد : عدد ) 

 %42.9( نسبة  41مقبول : عدد ) 

 

 تدريس المقرر: -22

 تي تم تدريسهاوعات الالموض

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  وخواصها . الخامات النسجية الصناعية التحويلية 1

 4  الخامات النسجية الصناعية التركيبية  وخواصها . 2

 4  الخامات النسجية البيئية وخواصها . 3

 4  التوليف بين الخامات في العمل الفني . 4

 4  ن التقنيات و االساليب النسجية ومالئمتها للخامة .وليف بيالت 5

ريقة تنفيذها علي نول البرواز التقنيات الوبرية ) السجاد و الفوطة ( وط 6

. 
 4 

 4  االنوال اليدوية للسجاد اجزاءه وكيفية التعامل معها . 7

 4  نول المنضدة اجزاءه وكيفية التعامل معها . 8

سم بالتوليف بين الخامات  10سم ×7جية مساحة قطعة نستصميم وتنفيذ  9

 المختلفة .
 4 

سم بالتوليف بين  10م× س 7استكمال تنفيذ قطعة نسجية مساحة  10

 الخامات المختلفة .
 4 

سم  100سم × 70المشروع األول : تصميم عمل نسجي فني مساحة  11

 للتنفيذ علي نول البرواز .
 4 

 4  ومعالجة األخطاء . ل الفنياستكمال تصميم  العم 12

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 13
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 4  امتحان شفوي . 14

 4  تلوين التصميم النسجي مع مراعات االلوان الطبيعة للخامات البيئية . 15

 4  توزيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة . 16

ستخدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين صميم باتنفيذ الت 17

 الخامات التقليدية و البيئية في العمل النسجي .
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  18

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  19

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  20

سم للتنفيذ 70سم ×50مل نسجي فني مساحة تصميم عالمشروع الثاني :  21

 علي نول البرواز . 
 4 

 4  جة األخطاء .استكمال تصميم  العمل الفني ومعال 22

تلوين التصميم النسجي مع مراعات االلوان الطبيعية للخامات  23

 المستخدمة .
 4 

 4  .توزيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة  24

تنفيذ التصميم باستحدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  25

 ي العمل النسجي .الخامات التقليدية و البيئية ف
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 26

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 27

  4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي   28
دريسه من المحتوى ما تم ت% ل -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

دى تغطية االمتحان لموضوعات م -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

فصلية  اعمال  

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

رة   متواف    الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -24

%  88.28         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 البمال الطإقامة معرض فني ألع .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 السابق في العام 

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

تطويراالت المج  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 

وضوعات اختيارات م

 جديدة للتطبيق العملي

التعديل في موضوعات 

 العملي

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة طوال العام 

 

 يع :التوق                                     أستاذ المادة : ا.د / ايمن احمد العربي               

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2020/     9120للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

2ج يدوي نسي اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص -23

 الثالثة  المستوى /الفرقة  -24

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -28  

معلومات متخصصة –ب   

 ت:حصائياإلا -31

 139 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 131 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %        94.9نسبة :        131عدد   ناجح : 

 %  5.1نسبة :          47راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 هاللتقديرات الحاصلين علي

    %18.4(  نسبة  24ممتاز: عدد ) 

    %19.4( نسبة   26جيد جدا: عدد )

      % 16.3( نسبة   21جيد : عدد ) 

 %42.9( نسبة  60مقبول : عدد ) 

 

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  وخواصها . الخامات النسجية الصناعية التحويلية 1

 4  صناعية التركيبية  وخواصها .جية النسالخامات ال 2

 4  الخامات النسجية البيئية وخواصها . 3

 4  التوليف بين الخامات في العمل الفني . 4

 4  التوليف بين التقنيات و االساليب النسجية ومالئمتها للخامة . 5

ز ريقة تنفيذها علي نول البرواالتقنيات الوبرية ) السجاد و الفوطة ( وط 6

. 
 4 

 4  االنوال اليدوية للسجاد اجزاءه وكيفية التعامل معها . 7

 4  نول المنضدة اجزاءه وكيفية التعامل معها . 8

سم بالتوليف بين الخامات  10سم ×7تصميم وتنفيذ قطعة نسجية مساحة  9

 المختلفة .
 4 

سم بالتوليف بين  10م× س 7استكمال تنفيذ قطعة نسجية مساحة  10

 لفة .المخت اتالخام
 4 

سم  100سم × 70المشروع األول : تصميم عمل نسجي فني مساحة  11

 للتنفيذ علي نول البرواز .
 4 

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 12

 4  استكمال تصميم  العمل الفني ومعالجة األخطاء . 13
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 4  امتحان شفوي . 14

 4  االلوان الطبيعة للخامات البيئية . مراعاتع تلوين التصميم النسجي م 15

 4  توزيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة . 16

تنفيذ التصميم باستخدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  17

 الخامات التقليدية و البيئية في العمل النسجي .
 4 

 4  الخطاء الجة امعاستكمال العمل الفني و 18

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  19

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة االخطاء  20

سم للتنفيذ 70سم ×50المشروع الثاني : تصميم عمل نسجي فني مساحة  21

 علي نول البرواز . 
 4 

 4  جة األخطاء .استكمال تصميم  العمل الفني ومعال 22

لنسجي مع مراعات االلوان الطبيعية للخامات صميم التتلوين ا 23

 المستخدمة .
 4 

 4  توزيع التقنيات و التراكيب النسجية علي حسب الخامات المستخدمة . 24

تنفيذ التصميم باستحدام التراكيب النسجية المختلفة و التوليف بين  25

 ي العمل النسجي .الخامات التقليدية و البيئية ف
 4 

 4  مل الفني ومعالجة األخطاء .ال العكماست 26

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 27

  4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي   28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

دى تغطية االمتحان لموضوعات م -

 مقررال

       >85  

 اسلوب المحاضرة . - أساليب التعليم والتعلم -

 ان العملي .البي باسلو -

 هني . اسلوب العصف الذ -

 الزيارات الميدانية . -

 مسجلة علي منصة المووديلالمحاضرات ال -

طالب محاضر و الالمحاضرات التفاعلية بين ال -

 Zoomباستخدام برنامج 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

ال فصلية اعم  

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

رة   متواف    الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -34

%  88.28         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 طالبعمال الإقامة معرض فني أل .4 مقترحات تحسين المقرر -36

 

 ال يوجدمالحظات المراجعين الخارجيين  -37
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 )إن وجدت(

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 السابق في العام 

 طالب بقاعة العرض بالكلية .تم إقامة معرض فني لل1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -40

لتطويرمجاالت ا  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 

وضوعات اختيارات م

 جديدة للتطبيق العملي

التعديل في موضوعات 

 العملي

العام طوال   أستاذ المادة و الهيئة المعاونة 

 

 قيع :التو                                     أستاذ المادة : ا.د / ايمن احمد العربي               

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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( 3) ميمتصتقرير مقرر   

2017/    6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3صميم ت اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص  -2

 الثالثة  الفرقة / المستوى -3

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

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  -5

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

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 104 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 99 الذين أدوا االمتحانعدد الطالب  -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        98.98(   بنسبة )98عدد  )  ناجح : 

 (%       1.01(     بنسبة  )1راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       28.85 بنسبة  )  (30 )ممتاز : 

         (  % 28.85بنسبة  )( 30 )جيد جدا :

      (  %       23.08بنسبة  ) ( 24 )  جيد : 

 (  % 13.46بنسبة   ) (14 )مقبول : 

       

 

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 دراسة األنواع المختلفة للخط العربي بعناصرها الجمالية و التشكيلية . 1,2,3

 (3-1ن األسبوع )م
 12 

عمل تصميمات مبتكرة لحروف الخط العربي من خالل الدراسة السابقة   4,5,6

 . 

 (6-4من األسبوع )

 

12 

 عمل نماذج ملونة متنوعة لحروف الخط العربي  .   7,8,9

 (9-7من األسبوع )
 

12 

 عمل تصميم إبداعي متكامل باستخدام حروف الخط العربي. 10.11

 ( 11-10من األسبوع )
 

8 

 4  تعديل تصميمات الطالب  . 12

 4  إضافة الخطة اللونية المناسبة للتصميم السابق . 13
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 تنفيذ التصميم باستخدام اللون .  14,15

 ( 15-14من األسبوع )
 

8 

 4  عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 16

 العربي .عمل تصميمات مجسمة باستخدام المنظور لحروف الخط  17,18

 ( 18-17من األسبوع )
 

8 

 تنفيذ تصميمات ملونة متنوعة للحروف مجسمة . 20,19

 ( 20-19من األسبوع )
 

8 

23,22,

21 

 تنفيذ التصميمات السابقة بألوان الجواش .

 (                                        23-21من األسبوع ) 
 

12 

 الخلفية . عمل تجارب لونية للربط بين الشكل و 24,25

 ( 25-24من األسبوع )
 

8 

تنفيذ التصميمات باستخدام  درجات لونية تساعد على التجسيم و تؤكد  26

 األجزاء الغائرة و الظالل .
 

4 

 االنتهاء من تنفيذ التصميمات واخراج المتميز منها . 28,27

 ( 28-27من األسبوع )
 

8 

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 اسي المقررالمحتوى األس

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

 

شفوي  طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية     

عملي   

 

 

 

 

 

 

 ت المتاحة التدريس :اإلمكانا -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4
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( %  75.46)         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

عداد الطالب اثناء تنفيذ توفير قاعات تتناسب مع ا .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 .األعمال الفنية 

 تجهيز القاعات بأثاث  لتسهيل تنفيذ األعمال الفنية . .2

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية  .3

داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و  

 منع استغاللهم .

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

 

 

ا تم تنفيذه من مقترحات التطوير م -8

 في العام السابق 

عمل معارض فنية لتشجيع الطالب وبث الثقة في النفس و تنمية 

تشجيع  النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني و

 المتميزين فنياً من الطالب على االستمرار والتفوق واإلبداع .

 

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي  المقترحات :

 لتنفيذ كل األعمال الفنية

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 

 

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

  

خالل العام الدراسي    عضو هيئة التدريس عضو   

 الهيئة المعاونة

 الطالب

 

التاريخ:   /   /                             التوقيع :                       أ. م .د / هشام امين السرسي            : اسم منسق المادة  
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( 3) ميمتصتقرير مقرر   

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3 تصميم اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص  -9

 الثالثة  الفرقة / المستوى -10

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  ة االمتحانات النظام المتبع الختيار لجن -12

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 106 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 103 ب الذين أدوا االمتحانعدد الطال -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        100(   بنسبة ) 103عدد  )  ناجح : 

 (%       0.00(     بنسبة  ) 0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       19.81بنسبة  )ممتاز :    

     (  %       14.15بنسبة  )جيد جدا : 

      (  %       42.45بنسبة  )     جيد : 

 (  %  20.75بنسبة   )مقبول :   

      

 

 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 دراسة األنواع المختلفة للخط العربي بعناصرها الجمالية و التشكيلية . 1,2,3

 (3-1من األسبوع )
 12 

عمل تصميمات مبتكرة لحروف الخط العربي من خالل الدراسة السابقة   4,5,6

 . 

 (6-4من األسبوع )

 

12 

 عمل نماذج ملونة متنوعة لحروف الخط العربي  .   7,8,9

 (9-7من األسبوع )
 

12 

 عمل تصميم إبداعي متكامل باستخدام حروف الخط العربي. 10.11

 ( 11-10من األسبوع )
 

8 
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 4  تعديل تصميمات الطالب  . 12

 4  إضافة الخطة اللونية المناسبة للتصميم السابق . 13

 تنفيذ التصميم باستخدام اللون .  14,15

 ( 15-14من األسبوع )
 

8 

 4  عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 16

 عمل تصميمات مجسمة باستخدام المنظور لحروف الخط العربي . 17,18

 ( 18-17األسبوع ) من
 

8 

 تنفيذ تصميمات ملونة متنوعة للحروف مجسمة . 20,19

 ( 20-19من األسبوع )
 

8 

23,22,

21 

 تنفيذ التصميمات السابقة بألوان الجواش .

 (                                        23-21من األسبوع ) 
 

12 

 عمل تجارب لونية للربط بين الشكل و الخلفية . 24,25

 ( 25-24من األسبوع )
 

8 

تنفيذ التصميمات باستخدام  درجات لونية تساعد على التجسيم و تؤكد  26

 األجزاء الغائرة و الظالل .
 

4 

 االنتهاء من تنفيذ التصميمات واخراج المتميز منها . 28,27

 ( 28-27من األسبوع )
 

8 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

001%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

شفوي  طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية     

عملي   

 

 :اإلمكانات المتاحة التدريس  -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( %  85.34)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 فنية . تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال ال .4 مقترحات تحسين المقرر -16

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية  .5

داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و  

 منع استغاللهم .
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

ء تنفيذ توفير قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثنا .1

 األعمال الفنية .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 :  المقترحات

 تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال الفنية .  .1

 عدم وجود امكانيات . اسباب عدم التنفيذ : 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

سئول عن التنفيذالم توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير  

التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

  

خالل العام الدراسي    عضو هيئة التدريس عضو   

 الهيئة المعاونة

 الطالب

 

اريخ:   /   /    الت                       التوقيع :                     أ. م .د / هشام امين السرسي              اسم منسق المادة:  
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( 3) تصميمتقرير مقرر   

2019/     8201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية  -أ   

3م يصمت اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص  -16

 الثالثة  الفرقة / المستوى -17

( عملي 4+ )  ( نظري -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -21  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 100 الطالب الملتحقين بالمقرر عدد -

69 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        97.91(    بنسبة )94عدد  )  ناجح : 

 (%       2.08(     بنسبة )2راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

       (  % 36.45بنسبة  )    (35(ممتاز 

   (  %       23.95بنسبة  )( 23) جيد جدا : 

      (  %       18.75بنسبة  )    (18) جيد : 

 (  %    20.83بنسبة  ) (20)مقبول :  

    

 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 العربي بعناصرها الجمالية و التشكيلية .دراسة األنواع المختلفة للخط  1,2,3

 (3-1من األسبوع )
 12 

 عمل تصميمات مبتكرة لحروف الخط العربي من خالل الدراسة السابقة   4,5,6

 (6-4من األسبوع )
 

12 

 عمل نماذج ملونة متنوعة لحروف الخط العربي  .   7,8,9

 (9-7من األسبوع )
 

12 

 استخدام حروف الخط العربي.ب عمل تصميم إبداعي متكامل 10.11

 ( 11-10من األسبوع )
 

8 

 4  تعديل تصميمات الطالب  . 12

 4  إضافة الخطة اللونية المناسبة للتصميم السابق . 13

 8  تنفيذ التصميم باستخدام اللون .  14,15



 
 

- 8 - 

 

 ( 15-14من األسبوع )

 4  عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 16

 مات مجسمة باستخدام المنظور لحروف الخط العربي .ميعمل تص 17,18

 ( 18-17من األسبوع )
 

8 

 تنفيذ تصميمات ملونة متنوعة للحروف مجسمة . 20,19

 ( 20-19من األسبوع )
 

8 

23,22,

21 

 تنفيذ التصميمات السابقة بألوان الجواش .

 (                                        23-21من األسبوع ) 
 

12 

 عمل تجارب لونية للربط بين الشكل و الخلفية . 24,25

 ( 25-24من األسبوع )
 

8 

تنفيذ التصميمات باستخدام  درجات لونية تساعد على التجسيم و تؤكد  26

 األجزاء الغائرة و الظالل .
 

4 

 االنتهاء من تنفيذ التصميمات واخراج المتميز منها . 28,27

 ( 28-27من األسبوع )
 

8 

 

المئوية لما تم تدريسه من ة النسب -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

ويشف  طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية     

عملي   

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

( %  70.88)         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال الفنية .  .6 المقرر ينمقترحات تحس -26
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية داخل الكلية  

 تغاللهم .اسوتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و منع 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 :  المقترحات

توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي لتنفيذ كل  (1

 األعمال الفنية .

 تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال الفنية .  (2

 : عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ

 

 عام القادم:للخطة التطوير للمقرر  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

  

خالل العام الدراسي    عضو هيئة التدريس عضو   

 الهيئة المعاونة

 الطالب

 

التوقيع :                           أ. م .د / هشام امين السرسي         اسم منسق المادة:  

التاريخ:   /   /       
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( 3) تصميم مقرر  تقرير  

2020   / 9201للعام األكاديمي     

التربية الفنية قسم:  

 

معلومات اساسية  -أ   

3م يصمت اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص  -23

 الثالثة  الفرقة / المستوى -24

( عملي 4+ )  ( نظري -)  لوحدات / الساعات المعتمدةعدد ا  -25  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -28  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 140 الطالب الملتحقين بالمقرر عدد -

 وتسليم مبتصمي قامواعدد الطالب الذين  -

 التصميمات

139 

 نتيجة االمتحان -

 

        %( 96.4(    بنسبة )134عدد )ناجح: 

        %( 3.6(     بنسبة )5عدد )راسب: 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها للتقديرات

        ( %يوجد ال)بنسبة  ممتاز:

          % يوجد(ال )بنسبة : جدا جيد

             % (يوجد ال)بنسبة     جيد 

        % (يوجد ال) بنسبةمقبول: 

 

 سب فقطح او رابناج رات واالكتفاءيلغاء التقدإل نظراً 

 

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 عالموضو

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 .والتشكيليةالعربي بعناصرها الجمالية دراسة األنواع المختلفة للخط  1,2,3

 (3-1من األسبوع )
 12 

 عمل تصميمات مبتكرة لحروف الخط العربي من خالل الدراسة السابقة   4,5,6

 (6-4من األسبوع )
 

12 

 العربي. الخط  عمل نماذج ملونة متنوعة لحروف  7,8,9

 (9-7من األسبوع )
 

12 

 باستخدام حروف الخط العربي. عمل تصميم إبداعي متكامل 10.11

 ( 11-10من األسبوع )
 

8 

 4  الطالب.تعديل تصميمات  12
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 4  السابق.إضافة الخطة اللونية المناسبة للتصميم  13

 اللون. تنفيذ التصميم باستخدام  14,15

 ( 15-14من األسبوع )
 

8 

 4  الطالب.عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي  16

 العربي.ميمات مجسمة باستخدام المنظور لحروف الخط عمل تص 17,18

 ( 18-17من األسبوع )
 

8 

 مجسمة.تنفيذ تصميمات ملونة متنوعة للحروف  20,19

 ( 20-19من األسبوع )
 

8 

23,22,

21 

 تنفيذ التصميمات السابقة بألوان الجواش .

 (                                        23-21سبوع )من األ 
 

12 

 .والخلفيةعمل تجارب لونية للربط بين الشكل  24,25

 ( 25-24من األسبوع )
 

8 

 وتؤكدلونية تساعد على التجسيم  باستخدام درجاتتنفيذ التصميمات  26

 الظالل.األجزاء الغائرة و 
 

4 

 منها.ت واخراج المتميز االنتهاء من تنفيذ التصميما 28,27

 ( 28-27من األسبوع )
 

8 

 

ة المئوية لما تم تدريسه من النسب -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 م15/3/2020 يال يالدراس العامية امن بدا   أساليب التعليم والتعلم -

   المطورة.اسلوب المحاضرة 

  العملي.اسلوب البيان 

  الذهني. اسلوب العصف 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 ي الثانيية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020من 

 االجتماعيشبكات التواصل و  اإللكترونيةاستخدام المنصات 

(WhatsApp   google class room - ) 

  

م  15/3/2020 االنتهاء منها قبلتقييم االعمال الفنية التي تم    طريقة تقويم الطالب -

   م15/3/0202الي جانب االعمال التي تم تصميمها وتنفيذها من  
 الي نهاية الفصل الدراسي الثاني بسبب انتشار جائحة كورونا

 

 

 لتدريس:لاإلمكانات المتاحة  -33

     بنك المعرفة   مية  المراجع العل -

     بنك المعرفة   الوسائل المعينة -
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غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

( %)         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

التصميم  متطورة لتنفيذ ياتتقنتتضمن  تفيديوهاعرض  ين المقررمقترحات تحس -36

 اللون. م باستخدا

 

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 
 الفنية. تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال  -

توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي لتنفيذ كل  -

 الفنية.األعمال 

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 األسباب(هي و

  :المقترحات

 الفنية. تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال  -

توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي لتنفيذ كل  -

 الفنية.األعمال 

وانقطاع عدم توافر اإلمكانيات المادية  :التنفيذاسباب عدم 

 .انتشار جائحة كوروناالدراسة بسبب 

 

 للعام القادم:خطة التطوير للمقرر  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

التقنية -الخامة   

 

ي تنفيذ يب الطالب علرتد

من خالل  تصميماته

في  يد الجالعملي التدرب 

ومتابعة قاعات التدريس 

 متطورة لتنفيذال التقنيات

  اللونالتصميم باستخدام 

من خالل المنصات 

 االلكترونية

 

الدراسي   خالل العام  عضو  و عضو هيئة التدريس  

 الهيئة المعاونة

 الطالب

 

التوقيع :                                   قمر أبوأمل متول أ. م .د /  اسم منسق المادة:  

/       التاريخ: /   
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 تقرير مقرر دراسي

0262/     0261للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 اعزخذاو انسبعت اٜنٙ فٙ انزخصص  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انثبنثخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -4  

 غجقبً نهٕائر انكهٛخ انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد انُظبو  -5

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -1

 121 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 114 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       5..1َغجخ    102ػذد  َبخر : 

 %   10.5َغجخ     12ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   32.11يًزبص:                  

 %  11.75خٛذ خذا:                

 %     11.72خٛذ :                

 %16.41     يقجٕل:          

 رذسٚظ انًقشس: -2

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

انزؼشٚف ثأًْٛخ اعزخذاو انكًجٕٛرش فٗ يدبل انزشثٛخ انفُٛخ ٔكٛف ٕٚظف 

 الَزبج رصًًٛبد اثذاػٛخ . 

 

 (1األعجٕع )

2  

2 

 

 ت فٗ انزشثٛخ انفُٛخ دساعخ نجؼط ثشايح اندشافٛك ٔ انزٗ رفٛذ انطبن

 (2األعجٕع )
2  

 

3 

4 

( ، ٔششذ ػًهٗ نقبئًخ Photoshopدساعخ يزخصصخ نجشَبيح   )

 االدٔاد انخبصخ ثبنجشَبيح 

 (3ٔ4األعجٕع )

2 4 

5 

6 

7 

 ششذ ػًهٗ نقبئًخ االٔايش انخبصخ ثبنجشَبيح.

 6 -- (5ٔ6ٔ7األعجٕع )
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1 

. 

 ٔاألٔايش.انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد 

 (.ٔ 1األعجٕع )
-- 6 

10 

11 

 انزذسٚت األٔل رصًٛى شؼبس نهكهٛخ ثبعزخذاو انجشَبيح.

 (11ٔ 10األعجٕع )
-- 6 

 انزذسٚت انثبَٙ رصًٛى كبسد دػٕح ثبعزخذاو انجشَبيح.  12

 (12األعجٕع )
-- 6 

 انزذسٚت انثبنث رصًٛى غالف كزبة ثبعزخذاو انجشَبيح. 13

 (13األعجٕع )
 6 

1

  

 إخشاء اإلخزجبس انُٓبئٗ ألػًبل انغُخ 

 (14األعجٕع )
2 4 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

يسبظشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

%  75,11         قشسَزٛدخ رقٕٚى انطالة نً -5  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .1 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -6
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يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش  -1

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ .1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -.

 بة(ْٙ ٔاألعج

 رى رُفٛز انًقزشزبد

 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح يكزجخ األعكُذسٚخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 ٗ                                  انزٕقٛغ :أعزبر انًبدح : ا.و.د / ٚبعش انغٛذ انذػٕش

 

 انزٕقٛغ:  سئٛظ يدهظ انقغى انؼهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير مقرر دراسي

0262/     0262للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

ٜنٙ فٙ انزخصص اعزخذاو انسبعت ا اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -.

 انثبنثخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

 غجقبً نهٕائر انكهٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -12

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13  

عٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذػ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -11

 104 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 100 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       4.34.َغجخ    100ػذد  َبخر : 

 %   5.66َغجخ     12ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجقب  -

 هٍٛ ػهٛٓبنهزقذٚشاد انسبص

 %   61.27يًزبص 

 %  .20.1خٛذ خذا 

 %     2.11خٛذ 

 %4.11يقجٕل 

 رذسٚظ انًقشس: -12

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

انزؼشٚف ثأًْٛخ اعزخذاو انكًجٕٛرش فٗ يدبل انزشثٛخ انفُٛخ ٔكٛف ٕٚظف 

 الَزبج رصًًٛبد اثذاػٛخ . 

 

 (1) جٕعاألع

2  

2 

 

 دساعخ نجؼط ثشايح اندشافٛك ٔ انزٗ رفٛذ انطبنت فٗ انزشثٛخ انفُٛخ 

 (2األعجٕع )
2  

 

3 

4 

( ، ٔششذ ػًهٗ نقبئًخ Photoshopدساعخ يزخصصخ نجشَبيح   )

 االدٔاد انخبصخ ثبنجشَبيح 

 (3ٔ4األعجٕع )

2 2 

5 

6 

7 

 ششذ ػًهٗ نقبئًخ االٔايش انخبصخ ثبنجشَبيح.

 6 2 (5ٔ6ٔ7األعجٕع )
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1 

. 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش.

 (.ٔ 1األعجٕع )
-- 4 

10 

11 

 انزذسٚت األٔل رصًٛى شؼبس نهكهٛخ ثبعزخذاو انجشَبيح.

 (11ٔ 10) األعجٕع
-- 4 

 انزذسٚت انثبَٙ رصًٛى كبسد دػٕح ثبعزخذاو انجشَبيح.  12

 (12األعجٕع )
-- 2 

 نث رصًٛى غالف كزبة ثبعزخذاو انجشَبيح.انزذسٚت انثب 13

 (13األعجٕع )
 2 

 إخشاء اإلخزجبس انُٓبئٗ ألػًبل انغُخ  14

 (14األعجٕع )
-- 2 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

يسبظشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

ح   يزٕافش    انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

% 16.27       َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .2 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -16
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يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش  -11

 فٙ انؼبو انغبثق

 نؼشض ثبنكهٛخرى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ ا .2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -.1

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 رى رُفٛز انًقزشزبد

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح يكزجخ األعكُذسٚخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

ٓٛئخ انًؼبَٔخأعزبر انًبدح ٔ ان  

 أعزبر انًبدح : ا.و.د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:                      سئٛظ يدهظ انقغى انؼهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير مقرر دراسي

0262/     0262للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 اعزخذاو انسبعت اٜنٙ فٙ انزخصص  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انثبنثخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

خغجقبً نهٕائر انكهٛ انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -.1  

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -20  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -21

 100 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 6. ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %          5.َغجخ    5.ػذد  َبخر : 

 %   5َغجخ     5ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   34.37يًزبص 

 %  30.02خٛذ خذا 

 %     ..22خٛذ 

 %11.45يقجٕل 

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

و انكًجٕٛرش فٗ يدبل انزشثٛخ انفُٛخ ٔكٛف ٕٚظف انزؼشٚف ثأًْٛخ اعزخذا

 الَزبج رصًًٛبد اثذاػٛخ . 

 

 (1األعجٕع )

2  

2 

 

 دساعخ نجؼط ثشايح اندشافٛك ٔ انزٗ رفٛذ انطبنت فٗ انزشثٛخ انفُٛخ 

 (2األعجٕع )
2  

 

3 

4 

( ، ٔششذ ػًهٗ نقبئًخ Photoshopدساعخ يزخصصخ نجشَبيح   )

 االدٔاد انخبصخ ثبنجشَبيح 

 (3ٔ4األعجٕع )

2 2 

5 

6 

7 

 ششذ ػًهٗ نقبئًخ االٔايش انخبصخ ثبنجشَبيح.

 6 2 (5ٔ6ٔ7األعجٕع )
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1 

. 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش.

 (.ٔ 1األعجٕع )
-- 4 

10 

11 

 انزذسٚت األٔل رصًٛى شؼبس نهكهٛخ ثبعزخذاو انجشَبيح.

 (11ٔ 10األعجٕع )
-- 4 

 انثبَٙ رصًٛى كبسد دػٕح ثبعزخذاو انجشَبيح.انزذسٚت   12

 (12األعجٕع )
-- 2 

 انزذسٚت انثبنث رصًٛى غالف كزبة ثبعزخذاو انجشَبيح. 13

 (13األعجٕع )
 2 

 إخشاء اإلخزجبس انُٓبئٗ ألػًبل انغُخ  14

 (14األعجٕع )
-- 2 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

ًٍٛ ثبنزذسٚظ يذٖ انزضاو انقبئ -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

يسبظشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

% 11.03          َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .3 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -26
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يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

ب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش ي -21

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ .3

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -.2

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشزبد

 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -30

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح يكزجخ األعكُذسٚخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا.و.د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  سئٛظ يدهظ انقغى انؼهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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0202 /    0262للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 اعزخذاو انسبعت اٜنٙ فٙ انزخصص  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انثبنثخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -25  

 غجقبً نهٕائر انكهٛخ س ندُخ االيزسبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛب -26

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -27  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -31

 140 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 .13 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 ٌَزٛدخ االيزسب -

 

 %          6.4.َغجخ    134ػذد  َبخر : 

 %   3.6َغجخ     5ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 

 رذسٚظ انًقشس: -32

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

بل انزشثٛخ انفُٛخ ٔكٛف ٕٚظف انزؼشٚف ثأًْٛخ اعزخذاو انكًجٕٛرش فٗ يد

 الَزبج رصًًٛبد اثذاػٛخ . 

 

 (1األعجٕع )

2  

2 

 

 دساعخ نجؼط ثشايح اندشافٛك ٔ انزٗ رفٛذ انطبنت فٗ انزشثٛخ انفُٛخ 

 (2األعجٕع )
2  

 

3 

4 

( ، ٔششذ ػًهٗ نقبئًخ Photoshopدساعخ يزخصصخ نجشَبيح   )

 االدٔاد انخبصخ ثبنجشَبيح 

 (3ٔ4األعجٕع )

2 2 

5 

6 

7 

 ششذ ػًهٗ نقبئًخ االٔايش انخبصخ ثبنجشَبيح.

 6 2 (5ٔ6ٔ7األعجٕع )

1 

. 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش.

 (.ٔ 1األعجٕع )
-- 4 
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10 

11 

 انزذسٚت األٔل رصًٛى شؼبس نهكهٛخ ثبعزخذاو انجشَبيح.

 (11ٔ 10األعجٕع )
-- 4 

 دػٕح ثبعزخذاو انجشَبيح. انزذسٚت انثبَٙ رصًٛى كبسد  12

 (12األعجٕع )
-- 2 

 انزذسٚت انثبنث رصًٛى غالف كزبة ثبعزخذاو انجشَبيح. 13

 (13األعجٕع )
 2 

 إخشاء اإلخزجبس انُٓبئٗ ألػًبل انغُخ  14

 (14األعجٕع )
-- 2 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ٕٖ انًقشسثًسز

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

          يؼذنخ ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انٕارظ آةيسبظشاد     أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -33

يزٕافشح        انؼهًٛخ انًشاخغ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

% 11.03          َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -36

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔخذد(

  ٕٚخذال
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يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش  -31

 فٙ انؼبو انغبثق

 ال ٕٚخذ

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -.3

 ْٙ ٔاألعجبة(

 ثغجت انغهق اإلززشاصٖ نهٕقبٚخ يٍ فٛشٔط كٕسَٔب

 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -40

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

ضٚبساد انًٛذاَٛخان انفصم انذساعٙ  صٚبسح يكزجخ األعكُذسٚخ 

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا.و.د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  سئٛظ يدهظ انقغى انؼهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


