
   
 

 (66نموذج رقم )
 أسس اختيار وبناء المجموعاتتقرير مقرر  

0269-0202 
 معمومات أساسية - أ

 أسس اختيار وبناء المجموعات اسم المقرر ورمزه الكودي -6
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي التخصص -0
 الفرقة الثالثة الفرقة / المستوي -3
 ( عممي2( نظرى + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -5
 غير متوافر         متوافر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6
 استاذ واحد لممادة واثنان لمجانب التطبيقى عدد القائمين بالتدريس -7

 معمومات متخصصة - ب
 االحصائيات -6
 161 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 159 ب الذين أدوا االمتحانعدد الطال -
  %       9994عدد        نتيجة االمتحان -

 راسب 1عدد    ناجح               158         
 النسبة المئوية % لمناجحين طبًقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا 
  %       9994        نسبة النجاح 

 
 تدريس المقرر: -0
تنمية المقتنيات ماىيتيا  –مصادر المعمومات  الموضوعات التى تم تدريسيا -

االقتناء مصادره  -اختيار المجموعات –وسياستيا 
  -واجراءاتو وادراتو
مصادر  -تقنية المجموعات -تقييم المجموعات

 المعرفة 
 .االلكترونية

 % 622 تم تدريسو من المحتوي االساسي لممقرر % لما  -
 >85         84-66          66>        مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -



   
 

  >85         84-66         66>       مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي       محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
  تعميم إلكترونى 

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 
  الدراسي

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                 أعمال فصمية   عممي            

 االمكانات المتاحة لمتدريس: -3
متووووووووووافرة           متوووووووووووافرة بدرجوووووووووة محوووووووووودودة      لعمميةالمراجع ا -

 غير متوافرة
متووووووووووافرة           متوووووووووووافرة بدرجوووووووووة محوووووووووودودة      الوسائل المعينة -

 غير متوافرة
متووووووووووافرة           متوووووووووووافرة بدرجوووووووووة محوووووووووودودة      المستمزمات والخامات -

 غير متوافرة
  ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %       جة تقويم الطالب لممقررنتي  -5
إعتماد نظام التقوبم عمى الفيم من خالل نظام -1 مقترحات تحسين المقرر -6

 إختيار من متعدد( -البوكميت)صح وخطأ
مراعووواة توظيوووف موووا توووم إسوووتخدامو فوووى مصوووادر  -2

 المعرفة المخمتفة والتوسع فيو بصورة أكبر9
 مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )ان وجدت(
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 مصادراضافة محتوي وشرح تطبيقي عن الجزء الخاص ب
 المعرفة االلكترونية9 

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 )ما ىي واالسباب(

 ال يوجد
 
 



   
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -62
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير رمجاالت التطوي

 
 التوسع في استخدام قواعد

 البيانات المختمفو

 أن يربط الطالب بين
 قواعد البيانات المختمفة

 

  أثناء الفصل الدراسي
 استاذ المقرر

 القائمين بالجانب العممي
 أن يوظف الطالب قواعد

 البيانات المختمفة في
 عميميةتحسين العممية الت

 
 اسم منسق المادة : د . غادة ربيع خميفة

 التوقيع
 التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 (66نموذج رقم )
 أسس اختيار وبناء المجموعاتتقرير مقرر  

0268-0269 
 معمومات أساسية - ت

 أسس اختيار وبناء المجموعات اسم المقرر ورمزه الكودي -8
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي التخصص -9

 الفرقة الثالثة الفرقة / المستوي -62
 ( عممي2( نظرى + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -66
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -60
 متوافر         غير متوافر          نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -63
 استاذ واحد لممادة واثنان لمجانب التطبيقى عدد القائمين بالتدريس -64

 معمومات متخصصة - ث
 االحصائيات -62

 119 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116 ب الذين أدوا االمتحانعدد الطال -
 %6%       عدد      166عدد        نتيجة االمتحان -

 ناجح            ال يوجد راسب   116         
 النسبة المئوية % لمناجحين طبًقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا 
 % 61926ممتاز بنسبة    71
                 %                      36926جيد جدا    بنسبة      42
 %29586جيد  بنسبة   3

 تدريس المقرر: -66
تنمية المقتنيات ماىيتيا وسياستيا  –مصادر المعمومات  الموضوعات التى تم تدريسيا -

االقتناء مصادره واجراءاتو  -اختيار المجموعات –
  -وادراتو

 مصادر المعرفة  -تقنية المجموعات -تقييم المجموعات
 .االلكترونية

 % 622 تم تدريسو من المحتوي االساسي لممقرر % لما  -
         84-66          66>              مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -



   
 

>85 
          84-66         66>              مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

>85 
 تدريب عممي       محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 

  الدراسي
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                 أعمال فصمية   عممي            
 االمكانات المتاحة لمتدريس: -60

متووووووووووافرة           متوووووووووووافرة بدرجوووووووووة محوووووووووودودة      لعمميةالمراجع ا -
 غير متوافرة

متووووووووووافرة           متوووووووووووافرة بدرجوووووووووة محوووووووووودودة      الوسائل المعينة -
 غير متوافرة

متووووووووووافرة           متوووووووووووافرة بدرجوووووووووة محوووووووووودودة      المستمزمات والخامات -
 غير متوافرة

  ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -63
 %       جة تقويم الطالب لممقررنتي  -64
إعتماد نظام التقوبم عمى الفيم من خالل نظام -1 مقترحات تحسين المقرر -65

 إختيار من متعدد( -البوكميت)صح وخطأ
مراعووواة توظيوووف موووا توووم إسوووتخدامو فوووى مصوووادر  -2

 المعرفة المخمتفة والتوسع فيو بصورة أكبر9
 مالحظات المراجعين الخارجيين  -66

 )ان وجدت(
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -67
 السابق

مصادر اضافة محتوي وشرح تطبيقي عن الجزء الخاص ب
 المعرفة االلكترونية9

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -68
 )ما ىي واالسباب(

 ال يوجد



   
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -62
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير رمجاالت التطوي

 
 التوسع في استخدام قواعد

 البيانات المختمفو

 أن يربط الطالب بين
 قواعد البيانات المختمفة

 

  أثناء الفصل الدراسي
 استاذ المقرر

 القائمين بالجانب العممي
 أن يوظف الطالب قواعد

 البيانات المختمفة في
 عميميةتحسين العممية الت

 
 اسم منسق المادة : د . غادة ربيع خميفة

 التوقيع
 التاريخ
 

 
 



   
 

 (66نموذج رقم )
 أسس اختيار وبناء المجموعاتتقرير مقرر  

2617-2618 
 معمومات أساسية - أ

 أسس اختيار وبناء المجموعات اسم المقرر ورمزه الكودي -6
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي التخصص -0
 الفرقة الثالثة الفرقة / المستوي -3
 ( عممي0( نظرى + )0) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -5
 متوافر             غير متوافر               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6
  عدد القائمين بالتدريس -7

 معمومات متخصصة - ب
 االحصائيات -6
 87 طالب الممتحقين بالمقررعدد ال -
 85 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %  2%            عدد      622عدد    نتيجة االمتحان -

 راسب  2ناجح                         85   
 النسبة المئوية % لمناجحين طبًقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا 
 % ممتاز37.64بنسبة  30
 جدا % جيد37.64بنسبة  30
 % جيد66.47بنسبة  64
 % مقبول8.04بنسبة   7

 تدريس المقرر: -0
 –تنمية المقتنيات ماىيتيا وسياستيا  –مصادر المعمومات  الموضوعات التى تم تدريسيا -

  -االقتناء مصادره واجراءاتو وادراتو -اختيار المجموعات
 تقنية المجموعات. -تقييم المجموعات

 % 92 ي االساسي لممقرر% لما تم تدريسو من المحتو   -
 >85         84-66          66>             مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -
  >85         84-66         66>             مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



   
 

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

  ( :   إمتحان منتصف الفصل الدرااألعمال الفصمية )تذكر
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي            
 االمكانات المتاحة لمتدريس: -3
متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة    غيووووووور       متووووووووافرة     المراجع العممية -

 متوافرة
متووووووووافرة         متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة    غيووووووور   الوسائل المعينة -

 متوافرة
متووووووووافرة         متووووووووافرة بدرجوووووووة محووووووودودة    غيووووووور   المستمزمات والخامات -

 متوافرة
  ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 86.46      نتيجة تقويم الطالب لممقرر  -5
 اضافة جزء خاص بمصادر المعرفة االلكترونية مقترحات تحسين المقرر -6
 مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )ان وجدت(
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تنقيح عناصر الكتاب

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 اب()ما ىي واالسب

 يوجد ال

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -62
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

اضافة جزء خاص 
بمصادر المعرفة 

 االلكترونية

ان يستخدم الطالب مصادر 
 المعرفة المختمفو

استاذ المادة والقائم بالتطبيق  خالل الفصل الدراسي
 العممي

 منسق المادة: د. عماد بديع خيري اسم
 التاريخ                                 التوقيع



   
 

 (66نموذج رقم )
 دراسيتقرير مقرر  

2616-2617 
 معمومات أساسية - أ
 أسس اختيار وبناء المجموعات اسم المقرر ورمزه الكودي -6
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي التخصص -0
 الفرقة الثالثة الفرقة / المستوي -3
 ( عممي2( نظرى + )2) الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  -4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -5
 متوافر             غير متوافر         نظام المراجعة الخارجية لالمتحان                 -6
  عدد القائمين بالتدريس -7

 معمومات متخصصة - ب
 االحصائيات -6
 75 ررعدد الطالب الممتحقين بالمق -
 74 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %  1935%                عدد    98964عدد   نتيجة االمتحان -

 راسب  1ناجح                              73
 النسبة المئوية % لمناجحين طبًقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا 
 % ممتاز66921بنسبة  49
 % جيد جدا25967بنسبة  19
 % جيد5946 بنسبة 4
 % مقبول1935بنسبة  1
 % راسب الئحة1935بنسبة   1

 تدريس المقرر: -0
اختيار  –تنمية المقتنيات ماىيتيا وسياستيا  –مصادر المعمومات  الموضوعات التى تم تدريسيا -

 -االقتناء مصادره واجراءاتو وادراتو -المجموعات
 تقنية المجموعات9 -تقييم المجموعات

 % 82 ن المحتوي االساسي لممقرر% لما تم تدريسو م  -
 >85         84-66          66>               مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -



   
 

  >85         84-66         66>                مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 ريب عمميتد  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

  
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي            
 االمكانات المتاحة لمتدريس: -3
 وافرة            متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمت  المراجع العممية -
 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة -
 متوافرة            متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
  ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 81949      ب لممقررنتيجة تقويم الطال  -5
 تنقيح عناصر الكتاب مقترحات تحسين المقرر -6
 مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )ان وجدت(
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تنقيح عناصر الكتاب

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 )ما ىي واالسباب(

 جدال يو 
  

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -62
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
أن يشمل الكتاب كافة التطبيق  تنقيح عناصر الكتاب 

 العممي والنظرى لممقرر
 استاذ المقرر خالل الفصل الدراسي

 : د. عماد بديع خيرياسم منسق المادة
 التاريخ

 
 



 
 

 (66 نمهذج رقم )
 (0269/ 0202) تقرير مقرر دراسي

 -معمهمات أساسية : –أ 
 مشظهمة حاسب آلي.  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم االمتحانات الشظام الستبع الختيار لجشة 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عزه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونة عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 160  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 158 د الطالب الذين أدوا االمتحان عد -
 راسب 2        ناجح        158 نتيجة االمتحان  -
الشدببببببببة السئهيبببببببة ا لمشببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
  مستاز  76   
  جيد جدا 58  
  جيد  16   
  مقبهل 8  
 ضعيف      0
 ب غائ 2  

 -تدريس المقرر : – 0
 مقدمة عامة عن الحاسب اآللي ومكهناته.   السهضهعات التي تم تدريدها -

 مهاصفات الحاسب اآللي الجيد. 
المهحببببببببة ارم )التعريببببببببفص ارهسيببببببببةص الخرببببببببائصص السسيببببببببزاتص 

 السكهنات(. 
السعببببببالي الببببببدقيا )التعريببببببفص الهميفببببببةص ارجيببببببالص السعساريببببببةص 

 السكهنات(. 
 ت الجديدة في السعالي.التقشيا

القبببببرل الربببببمب )تعريبببببفص أهسيبببببةص مكبببببان التر يببببببص ارنبببببها ص 
 السكهنات(. 

 ذاكرة الحاسب اآللي )التعريفص ارنها ص ارهسية(. 
 مغذي الطاقة )تعريفص فكرة العسل(. 



 
 

 مغذي الطاقة )الكابالت السكهنة لهص احتيا ات ارمان(.
 ا 90 لمسقرر ا لسا تم تدريده من السحتهي ارساسي -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي       محاضرات نظرية        أساليب التعميم والتعمم -

 لة      دراسة حا       أنذطة فرمية 
بحبببن عبببن الجديبببد فبببي مكهنببببات ارعسبببال الفربببمية )تبببذ ر( :  

الحاسهب والسذار ة في حبل السهسبات عببر الذببكة االجتسا يبة 
إمتحبببببان مشترببببب   فيدببببببهنص ومشاقذبببببة السهضبببببهعات السختمفبببببة

 الفرل الدراسى
 شفهي        نظري                     ريقة تقهيم الطالب -

           أعسال فرمية        عسمي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  السراجع العمسية -
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل السعيشة-
 غير متهافرة  ة محدودة  متهافرة بدرج      متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 إعتساد نظام التقهبم عمى الفهم من خالل نظام البه ميت -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

التطبببببببهير والبحبببببببن عبببببببن الجديبببببببد فبببببببي مكهنبببببببات الحاسبببببببب  -2
 الكسبيهتري وأيزا السحسهل

 
 ال يهجد مالحظات لمسراجع الخارجى )إن وجدت (حظات المراععين الخارعيين مال -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام ا متحبببببان السهضبببببهعى )صبببببح وخطببببب -1

 إختيار من متعدد(
تبببببم تزويبببببد الطبببببالب بجهانبببببب معرفيبببببة أكثبببببر عبببببن مكهنبببببات  -2

 الحاسب اآللي ونظامه
)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 ارسباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

دراسببببة مكهنببببات الحاسببببب 
السحسبببببببهل والتفريبببببببا ببببببببين 

السقارنببببببة بببببببين مكهنببببببات 
اسبببببببببببببببب السحسبببببببببببببببهل الح

 استاذ السقرر الفرل الدراسى االول



 
 

مكهناتببببببببببببببببببببه ومكهنببببببببببببببببببببات 
 الحاسب السكتبي

 والسكتبي 

 عبدالقادر صالح د.  .أاسم مشدا السادة : 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 (0269/ 0268) تقرير مقرر دراسي
 -أساسية :معمهمات  –أ 
 مشظهمة حاسب آلي.  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   جعة الخارجية لالمتحاننظام السرا 6
 عزه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونة عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 117  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا          0.854عدد          ا        99.14عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب 1        ناجح        116
الشدببببببببة السئهيبببببببة ا لمشببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 ا8.54بشدبة  مستاز  10   
 ا22.22بشدبة  جيد جدا 26  
 ا41.02بشدبة  جيد  48   
 ا27.35بشدبة  مقبهل 32  
 ا  0.854ضعيف   بشدبة  1
 ا1.70غائب بشدبة  2 

 -تدريس المقرر : – 0
 مقدمة عامة عن الحاسب اآللي ومكهناته.   السهضهعات التي تم تدريدها -

 مهاصفات الحاسب اآللي الجيد. 
المهحببببببببة ارم )التعريببببببببفص ارهسيببببببببةص الخرببببببببائصص السسيببببببببزاتص 

 السكهنات(. 
السعببببببالي الببببببدقيا )التعريببببببفص الهميفببببببةص ارجيببببببالص السعساريببببببةص 

 سكهنات(. ال
 التقشيات الجديدة في السعالي.

القبببببرل الربببببمب )تعريبببببفص أهسيبببببةص مكبببببان التر يببببببص ارنبببببها ص 
 السكهنات(. 

 ذاكرة الحاسب اآللي )التعريفص ارنها ص ارهسية(. 
 مغذي الطاقة )تعريفص فكرة العسل(. 



 
 

 مغذي الطاقة )الكابالت السكهنة لهص احتيا ات ارمان(.
 ا 90 ن السحتهي ارساسي لمسقررا لسا تم تدريده م -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 ب عسميتدري       محاضرات نظرية        أساليب التعميم والتعمم -

       دراسة حالة       أنذطة فرمية 
بحبببن عبببن الجديبببد فبببي مكهنببببات ارعسبببال الفربببمية )تبببذ ر( :  

الحاسهب والسذار ة في حبل السهسبات عببر الذببكة االجتسا يبة 
إمتحبببببان مشترببببب   فيدببببببهنص ومشاقذبببببة السهضبببببهعات السختمفبببببة

 الفرل الدراسى
 شفهي         نظري                    ريقة تقهيم الطالب -

           أعسال فرمية        عسمي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  السراجع العمسية -
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل السعيشة-
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 إعتساد نظام التقهبم عمى الفهم من خالل نظام البه ميت -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

التطبببببببهير والبحبببببببن عبببببببن الجديبببببببد فبببببببي مكهنبببببببات الحاسبببببببب  -2
 ا السحسهلالكسبيهتري وأيز

 
 ال يهجد مالحظات لمسراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراععين الخارعيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام ا متحبببببان السهضبببببهعى )صبببببح وخطببببب -1

 إختيار من متعدد(
تبببببم تزويبببببد الطبببببالب بجهانبببببب معرفيبببببة أكثبببببر عبببببن مكهنبببببات  -2

 اآللي ونظامهالحاسب 
)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 ارسباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

دراسببببة مكهنببببات الحاسببببب 
السحسبببببببهل والتفريبببببببا ببببببببين 

السقارنببببببة بببببببين مكهنببببببات 
الحاسبببببببببببببببب السحسبببببببببببببببهل 

 استاذ السقرر الفرل الدراسى االول



 
 

مكهناتببببببببببببببببببببه ومكهنببببببببببببببببببببات 
 الحاسب السكتبي

 والسكتبي 

 د. هبه عثسان اسم مشدا السادة : 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 (0268/ 0267) تقرير مقرر دراسي
 -معمهمات أساسية : –أ 
 مشظهمة حاسب آلي.  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   ام السراجعة الخارجية لالمتحاننظ 6
 عزه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونة عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا ناجح98.84بشدبة  85  نتيجة االمتحان -

 ا راسب1.16بشدبة  1عدد 
الشدببببببببة السئهيبببببببة ا لمشببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 9ا        مستاز     وعددهم 10.47
 17ا       جيد جدا   وعددهم 19.76
 29ا       ج         وعددهم 33.72
 30ا       ل          وعددهم 34.88
 1وعددهم     ا        ض    1.16
  الب  1ا غائب وعددهم 1.16

 -تدريس المقرر : – 0
 جسيع مكهنات الحاسب بالتفريل والجديد  السهضهعات التي تم تدريدها -
 ا 80 ا لسا تم تدريده من السحتهي ارساسي لمسقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي       محاضرات نظرية        أساليب التعميم والتعمم -

       دراسة حالة       أنذطة فرمية 
 إمتحان مشتر  الفرل الدراسىارعسال الفرمية )تذ ر( :   

 شفهي        نظري                    تقهيم الطالب ريقة  -
           أعسال فرمية        عسمي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  السراجع العمسية -



 
 

 تهافرةغير م  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل السعيشة-
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا83.49    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
 إعتساد نظام التقهبم عمى الفهم من خالل نظام البه ميت -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 ات الحاسب السحسهل دراسة مكهن -2
 تزويد الطالب بالجديد في مشظهمة الحاسب اآللي -3
 

 ال يهجد مالحظات لمسراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراععين الخارعيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
تببم تببدريب الطببالب عمببى إنتقببال امببر الببتعمم مببن نظببام  آلخببر  -

 رعدادفى نظم ا
)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 ارسباب (
 نظام ا متحان لن يتم تعديمه وفقا لسا هه مقترح

 عدم دراسة مكهنات الحاسب السحسهل
 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62

 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
ة التعسبببببببببببببا فبببببببببببببي دراسببببببببببببب

السدبببببتجدات التبببببي  بببببرأت 
 عمى مكهنات الحاسب

التعسببببببببببا فبببببببببببي دراسبببببببببببة 
السدببتجدات التببي  ببرأت 

 عمى مكهنات الحاسب

 أستاذ السقرر الفص الدراسي ارول  

دراسببببة مكهنببببات الحاسببببب 
 السحسهل

   

 د. هبه عثسان اسم مشدا السادة : 
 /    /   التهقيع :                                            التاريخ : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (66 نمهذج رقم )
 (0267/ 0266) تقرير مقرر دراسي

 عامعة / أكاديمية : المنهفية
 كمية / معهد :التربية النهعية

 قدم: تكنهلهعيا التعميم والحاسب اآللى
 -معمهمات أساسية : –أ 
 حاسب آلي. المشظهمة  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونةعز عدد القائسين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 73  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا95.89 البا ناجحا بشدبة  70عدد  نتيجة االمتحان  -

 4.10 البا راسبا بشدبة   3
قبببببببا لمتقبببببببديرات الشدببببببببة السئهيبببببببة ا لمشببببببباجحين  ب -

 الحاصمين عميها
 8ا        مستاز     وعددهم 10.96
 10ا       جيد جدا   وعددهم 13.69

 15ا       ج         وعددهم 20.547
 37ا       ل          وعددهم 50.68

 -تدريس المقرر : – 0
 معظم مكهنات الحاسهب بالتفريل  السهضهعات التي تم تدريدها -
 ا 80 ريده من السحتهي ارساسي لمسقررا لسا تم تد -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي       محاضرات نظرية        أساليب التعميم والتعمم -

       دراسة حالة       أنذطة فرمية 
 إمتحان مشتر  الفرل الدراسىارعسال الفرمية )تذ ر( :   

 شفهي        نظري                     ريقة تقهيم الطالب -
           أعسال فرمية        عسمي 



 
 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        افرةمته   السراجع العمسية -
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  الهسائل السعيشة-
 غير متهافرة  متهافرة بدرجة محدودة        متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا78.69    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
إعتسببببباد نظبببببام التقبببببهبم عمبببببى الفهبببببم مبببببن خبببببالل نظبببببام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 البه ميت
 تشاول مكهنات الحاسب السحسهل -2

 ال يهجد مالحظات لمسراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراععين الخارعيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
الببب بسعمهمببات أكثببر عسقببا عببن مكهنببات الحاسببب تزويببد الط -

 ومشظهمته
)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 ارسباب (
 نظام ا متحان لن يتم تعديمه وفقا لسا هه مقترح

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

د الطالببببببببببببببببببببببببببببب تزويبببببببببببببببببببببببببببب
بالسدبببتجدات الحديثبببة فبببي 

 مجال الحاسب ومكهناته

تزويببببببببببببببببببببببببد الطالببببببببببببببببببببببببب 
بالسدتجدات الحديثة في 
مجبببببببببببببببببببببال الحاسببببببببببببببببببببببب 

 ومكهناته

 أستاذ السقرر الفرل الدراسي ارول 

 د. هبه عثسان اسم مشدا السادة : 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 لغات الحاسب اآللي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة اثنين لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 159  ذين أدوا االمتحان عدد الطالب ال -
   نتيجة االمتحان  -

 1 راسب              158ناجح   
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %9994نسبة النجاح  

 -تدريس المقرر : – 9
مقدمةةة عةةن لغةةات الحاسةةب والبرمجةةة بمغةةة السةةي بمةةس   الموضوعات التي تم تدريسها -

 بمس والجمل الشرطية والجمل التكرارية والدوال
% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةوي ا ساسةةي  -

 لممقرر
111 % 

مةةةةةدي التةةةةةزام القةةةةةائمين بالتةةةةةدريس بمحتةةةةةوي  -
 المقرر 

        <61          61-84         >85 

  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

  تعميم إلكترونى 
         دراسة حالة     أنشطة فصمية 



   
 

ا عمةةةةال الفصةةةةمية )تةةةةذكر( ر  بحةةةةوث ومشةةةةاركة عبةةةةر 
الشبكات االجتماعية فيسبوك إمتحان منتصة  الفصةل 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  عمميةالمراجع ال -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -م الطالب لممقرر:نتيجة تقوي -5
تزويةةةد الطةةةالب ببةةةرامق أكثةةةر واقعيةةةة وقةةةرب مةةةن الحيةةةاة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 العممية
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

كولوجي كمنصةةات تعميميةةة تةةم اسةةتخدام الفيسةةبوك والسةة
بجانةةةب المحاضةةةرة لمناقشةةةة مشةةةكالت الطةةةالب وزيةةةادة 

 دريبهم عمى حل المشكالت البرمجيةت
)مةا يةي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

تصميم العةاب تعميميةة 
 بمغة السي بمس بمس

تصةةةةةةةةةةةةةةةةميم العةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
تعميميةةةةة بمغةةةةة السةةةةي 

 بمس بمس

 استاذ المقرر الفصل الدراسى الثاني

 أحمد العطاراسم منسق المادة ر  د9 
 التوقيع ر                                            التاريخ ر    /    /

 
 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 لغات الحاسب اآللي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة اثنين لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116  ذين أدوا االمتحان عدد الطالب ال -
 %          197%                عدد   9893عدد  نتيجة االمتحان  -

 2راسب              114ناجح   
النسةةةةةةةبة المئويةةةةةةةة % لمنةةةةةةةاجحين طبقةةةةةةةا لمتقةةةةةةةديرات  -

 الحاصمين عميها
 %1972ممتاز بنسبة   2 

 %11921جيد جدا  بنسبة   13
 %41937جيد بنسبة  48   
 %43997  بنسبة  ولمقب 51 
 %19862ضعي  جدا  بنسبة 1
 %19862راسب الئحة بنسبة 1

 -تدريس المقرر : – 9
مقدمة عن لغات الحاسب والبرمجة بمغة السي بمةس بمةس   الموضوعات التي تم تدريسها -

 والجمل الشرطية والجمل التكرارية والدوال
 % 111 % لما تم تدريسل من المحتوي ا ساسي لممقرر -
 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -



   
 

         دراسة حالة     أنشطة فصمية 
ا عمةةةةةةةال الفصةةةةةةةمية )تةةةةةةةذكر( ر  بحةةةةةةةوث ومشةةةةةةةاركة عبةةةةةةةر 
الشةةةةبكات االجتماعيةةةةة فيسةةةةبوك إمتحةةةةان منتصةةةة  الفصةةةةل 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  عمميةالمراجع ال -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -م الطالب لممقرر:نتيجة تقوي -5
تزويةةةةةد الطةةةةةالب ببةةةةةرامق أكثةةةةةر واقعيةةةةةة وقةةةةةرب مةةةةةن الحيةةةةةاة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 العممية
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنفيااذه ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق
كولوجي كمنصةةةةةات تعميميةةةةةة تةةةةةم اسةةةةةتخدام الفيسةةةةةبوك والسةةةةة

بجانةةةةةةب المحاضةةةةةةرة لمناقشةةةةةةة مشةةةةةةكالت الطةةةةةةالب وزيةةةةةةادة 
 تدريبهم عمى حل المشكالت البرمجية

 
)مةةةا يةةةي و ماااا لااام ياااتم تنفياااذه مااان مقترحاااات  -9

 ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

تصةةةةميم العةةةةاب تعميميةةةةة بمغةةةةة 
 السي بمس بمس

تصةةةةةةةةةةةةةةةةميم العةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
تعميميةةةةة بمغةةةةة السةةةةي 

 بمس بمس

 استاذ المقرر الفصل الدراسى الثاني

 اسم منسق المادة ر  د9 يبل عثمان فؤاد العزب
 التوقيع ر                                            التاريخ ر    /    /

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 

 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )
 -معمومات أساسية : –أ 
 لغات الحاسب اآللي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وواحد لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85  الب الذين أدوا االمتحان عدد الط -
 % ناجحا 95929طالبا بنسبة  81 نتيجة االمتحان  -

 %  راسبين 4971طالب بنسبة  4
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز1بنسبة  1
 % جيد جدا8923بنسبة  7
 % جيد25988بنسبة  22
 % مقبول 61917بنسبة   52
 % ضعي  2935بنسبة   2
 %  راسب الئحة 2935بنسبة  2

 -تدريس المقرر : – 9
 لغات الحاسب اآللي والمفاييم المرتبطة بها  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةو  ا ساسةةي  -

 لممقرر
91 % 

مةةةةةدي التةةةةةزام القةةةةةائمين بالتةةةةةدريس بمحتةةةةةوي  -
 المقرر 
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  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



   
 

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

ا عمةةةةةال الفصةةةةةمية )تةةةةةذكر( ر  بحةةةةةوث وحةةةةةل مسةةةةةائل 
 ومشكالت برمجية إمتحان منتص  الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  عينةالوسائل الم-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 84932  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
نات المنصات والشبكات االجتماعية االستفادة من امكا -مقترحات تحسين المقرر : -6

طةةةةةةالب ومشةةةةةةاركاتهم فةةةةةةي الوقةةةةةةو  عمةةةةةةى مشةةةةةةكالت ال
 حمولهم البرمجية

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 تزويةةةد الطةةةالب بمعمومةةةات أكثةةةر عةةةن كةةةل جةةةز  مةةةن -
 اجزا  المقرر

)مةا يةي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

تزويةةد الطةةالب ببةةرامق 
أكثةةةةةةةةةر وتنويةةةةةةةةةع يةةةةةةةةةذ  
البةةةةةةرامق لتخةةةةةةدم كافةةةةةةة 

 فصول المقرر

ب تزويةةةةةةةةةةةةةةةةد الطةةةةةةةةةةةةةةةةال
ببةةةرامق أكثةةةر وتنويةةةع 
يةةةةةذ  البةةةةةرامق لتخةةةةةدم 
 كافة فصول المقرر

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني

 اسم منسق المادة ر  د9 يبل عثمان فؤاد العزب
 التوقيع ر                                            التاريخ ر    /    /



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166ر مقرر دراسي )تقري

 -معمومات أساسية : –أ 
 لغات الحاسب اآللي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثالثية  لجنة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وواحد لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 6976راسب % 5%   وعدد 93924ناجحا   69 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز5941بنسبة  4
 % جيد جدا13951بنسبة  11
 % جيد27912بنسبة  21
 % مقبول47929بنسبة   35
 % راسب الئحة 6975بنسبة   5

 -تدريس المقرر : – 9
أساسةةةةةيات لغةةةةةة السةةةةةي بمةةةةةس بمةةةةةس والجمةةةةةل التكراريةةةةةة   موضوعات التي تم تدريسهاال -

 والجمل الشرطية
% لمةةا تةةم تدريسةةل مةةن المحتةةوي ا ساسةةي  -

 لممقرر
8597 % 

مةةةةةدي التةةةةةزام القةةةةةائمين بالتةةةةةدريس بمحتةةةةةوي  -
 المقرر 
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  >85         84-61         61>         مقررمدي تغطية االمتحان لموضوعات ال -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -



   
 

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
ا عمةةةةةةةال الفصةةةةةةةةمية )تةةةةةةةةذكر( ر البحةةةةةةةث عةةةةةةةةن حمةةةةةةةةول 
لمشةةةةةةةكالت برمجيةةةةةةةة مطروحةةةةةةةة ومناقشةةةةةةةتها  إمتحةةةةةةةان 

 منتص  الفصل الدراسى
 شفوي  نظري                         قة تقويم الطالبطري -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 ر متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غي  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 81951  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تزويةةةةد الطةةةةالب بمعمومةةةةات أكثةةةةر وتعميةةةةق قواعةةةةد لغةةةةة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 السي بمس بمس
)إن ظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين مالح -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

تم تدريب الطالب عمى فهم الفكرة من ورا  البرنامق  -
 وعدم اتباع قاعدة حفظ البرامق

)مةا يةي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

لطالب جز  الدوال والسبب يةو كثةرة ا جةازات اعطا  ا
 التي عاقت تحقيق االيدا 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

تزويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب 
بمعمومةةةات أكثةةةر حةةةول 
القواعةةةد الحاكمةةةة لمغةةةة 

 سي بمس بمس

تزويةةةةةةةةةةةةةةةةد الطةةةةةةةةةةةةةةةةالب 
أكثةةةةةةةةةةةةةر بمعمومةةةةةةةةةةةةةات 

حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول القواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
الحاكمةةةةةة لمغةةةةةة سةةةةةي 

 بمس بمس

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني 

 اسم منسق المادة ر  د9 يبل عثمان
 التوقيع ر                                            التاريخ ر    /    /



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 تحليل وترسيم نظم السعلهمات اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 لجشة ثالثية   المتحاناتالشظام الستبع الختيار لجشة ا 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
  للتطبيقياستاذ واحد للسادة وأربعة  عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 161  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 158  دوا االمتحان عدد الطالب الذين أ -
 راسب 3                 158ناجح    نتيجة االمتحان  -
الشدببببببببة السلهيبببببببة ا للشببببببباجحين  بقبببببببا للتقبببببببديرات  -

 الحاصلين عليىا
 ا16.23مستاز  بشدبة      16   
 ا41.88جيد جدا بشدبة     79   
 ا27.35جيد    بشدبة   61  
 ا13.67مقبهل بشدبة      2   
 ا0.85ضعيف بشدبة  1   

 -تدريس المقرر : – 2
اإللسببببببام بالسعببببببارا والسفبببببباطيم الشظريببببببة السرتبطببببببة بالستبببببباح    السهضهعات التي تم تدريدىا -

والعببببببباري التعليسيبببببببة وأسبببببببس تربببببببسيسىا  العيشبببببببات والشسببببببباذ  
 ية.التعليسية  والرحالت التعلسية  والستاح  اإللكترون

 ا 90 ا لسا تم تدريده من السحتهي األساسي للسقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهى السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
 الدراسيمشتر  الفرل  امتحاناألعسال الفرلية )تذكر( :   

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -
                أعسال فرلية   عسلي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



 
 

 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
اعتساد نظام التقهيم علب  الفىبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

  MCQالسهضهعية بشظام 
 التدريب عل  الشظم اإللكترونية.  -2

 الخارجيال يهجد مالحظات للسراجع  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
تاام تنذياان  ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا  مااا  -8

 الدابق
 -)صبببببح وخطببببب  السهضبببببهعي االمتحبببببانتبببببم اسبببببتخدام نظبببببام -1

 من متعدد( اختيار
 تم تدريب الطالب عل  الشظم اإللكترونية -2

)مبببا وبببي و ماااا لااام فاااتم تنذيااان  مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعا  القاد  : -10
 السدلهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير التطهير مجاالت 

التبببببببببببدريب علببببببببببب  إنتبببببببببببا  البببببببببببشظم  إنتا  الشظم اإللكترونية 
 اإللكترونية

 استاذ السقرر األول الدراسيالفرل 

 رئيس مجلس القدم العلمي: د. أحمد مصطذي عصر   غادة ربيعد. مندق المادة:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 تحليل وترسيم نظم السعلهمات اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 لجشة ثالثية   ة االمتحاناتالشظام الستبع الختيار لجش 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للسادة وأربعة للتطبيق   عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 119  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -



 
 

 117  ن أدوا االمتحان عدد الطالب الذي -
 ا           0.85ا                عدد  99.14عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب 1                 116ناجح   
الشدببببببببة السلهيبببببببة ا للشببببببباجحين  بقبببببببا للتقبببببببديرات  -

 الحاصلين عليىا
 ا16.23مستاز  بشدبة      19   
 ا41.88جيد جدا بشدبة     49   
 ا27.35بة   جيد    بشد32  
 ا13.67مقبهل بشدبة      16   
 ا0.85ضعيف بشدبة  1   

 -تدريس المقرر : – 2
اإللسببببببام بالسعببببببارا والسفبببببباطيم الشظريببببببة السرتبطببببببة بالستبببببباح    السهضهعات التي تم تدريدىا -

والعببببببباري التعليسيبببببببة وأسبببببببس تربببببببسيسىا  العيشبببببببات والشسببببببباذ  
 إللكترونية.التعليسية  والرحالت التعلسية  والستاح  ا

 ا 90 ا لسا تم تدريده من السحتهي األساسي للسقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهى السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
 األعسال الفرلية )تذكر( :   إمتحان مشتر  الفرل الدراس 

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -
                أعسال فرلية   عسلي 

 -يس :اإلمكانات المتاحة للتدر  -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 يهجدال   -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
اعتساد نظام التقهيم علب  الفىبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

  MCQالسهضهعية بشظام 
 التدريب عل  الشظم اإللكترونية.  -2

 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارج  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنذياان  ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام اإلمتحبببببان السهضبببببهع  )صبببببح وخطببببب -1

 إختيار من متعدد(
 تم تدريب الطالب عل  الشظم اإللكترونية -2



 
 

)مبببا وبببي و ماااا لااام فاااتم تنذيااان  مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعا  القاد  : -10
 السدلهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

التبببببببببببدريب علببببببببببب  إنتبببببببببببا  البببببببببببشظم  إنتا  الشظم اإللكترونية 
 اإللكترونية

 استاذ السقرر الفرل الدراس  األول

 رئيس مجلس القدم العلمي: د. أحمد مصطذي عصر   د. أحسد سعيد العطارمندق المادة:  



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 تحليل وترسيم نظم السعلهمات اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
   الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للسادة وأربعة للتطبيق   عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 87  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا          6.97ا                عدد   86.67عدد  المتحان نتيجة ا -

 راسب 6ناجح                        80 
الشدببببببببة السلهيبببببببة ا للشببببببباجحين  بقبببببببا للتقبببببببديرات  -

 الحاصلين عليىا
  الب        9ا( مستاز وعددوم  10.46)
  الب 7ا( جيد جدا وعددوم    8.13) 
  الب   23ا( جيد    وعددوم   26.74) 
  الب 41ا( مقبهل  وعددوم 47.67) 

  الب 2ضعيف   وعددوم   2.23
  الب 4راسب الئحة  وعددوم  4.65

 -تدريس المقرر : – 2
اإللسبببببببام بالسعبببببببارا والسفببببببباطيم الشظريبببببببة السرتبطبببببببة بالستببببببباح   السهضهعات التي تم تدريدىا -

والعببببببباري التعليسيبببببببة وأسبببببببس تربببببببسيسىا  العيشبببببببات والشسببببببباذ  
   والرحالت التعلسية  والستاح  اإللكترونية.التعليسية

 ا84.15 ا لسا تم تدريده من السحتهي األساسي للسقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
 األعسال الفرلية )تذكر( :   إمتحان مشتر  الفرل الدراس 

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -



 
 

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 ةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافر   السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
إعتسبببباد نظببببام التقببببهبم علبببب  الفىببببم مببببن خببببالل االختبببببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 MCQالسهضهعية بشظام 
 تشفيذ الرحالت التعليسية في السقرر.  -2

 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارج  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنذياان  ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 التدريب عل  لغات البرمجة الحديثة -

)مبببا وبببي و ماااا لااام فاااتم تنذيااان  مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لسا وه مقترح

 -خطة التطهير للمقرر للعا  القاد  : -10
 السدلهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تعبببديل  ريقبببة التقبببهيم واالنتقبببال إلببب  
 االختبارات السهضهعية. 

تعببديل  ببرت التقببهيم فببي 
 السقرر

 أستاذ السقرر الفرل الدراسي الثاني

 طبه عثسان.اسم مشدق السادة :  د / 
 التاريخ :    /    /                 التهقيع :                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 (16نمهذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 
 تحليل وترسيم نظم السعلهمات  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
   الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للسادة وعزه ويلة معاونة للتطبيق   عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 75  طالب السلتحقين بالسقررعدد ال -
 73  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا  راسب1.36ا    ناجح    عدد  100عدد   نتيجة االمتحان  -
الشدببببببببة السلهيبببببببة ا للشببببببباجحين  بقبببببببا للتقبببببببديرات  -

 الحاصلين عليىا
  الب        19ا( مستاز  وعددوم  26.02)
 ب ال 32ا( جيد جدا  وعددوم    43.83) 
  الب   13ا( جيد    وعددوم   17.80) 
  الب 9ا( مقبهل   وعددوم 12.32) 

  الب 1ا  حرمان   وعددوم 1.36
 -تدريس المقرر : – 2
اإللسببببببام بالسعببببببارا والسفبببببباطيم الشظريببببببة السرتبطببببببة بالستبببببباح    السهضهعات التي تم تدريدىا -

والعببببببباري التعليسيبببببببة وأسبببببببس تربببببببسيسىا  العيشبببببببات والشسببببببباذ  
 ليسية  والرحالت التعلسية  والستاح  اإللكترونية.التع

 ا 80 ا لسا تم تدريده من السحتهي األساسي للسقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائسين بالتدريس بسحتهي السقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
 األعسال الفرلية )تذكر( :   إمتحان مشتر  الفرل الدراس 

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -
                أعسال فرلية   عسلي 



 
 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 افرةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير مته   السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا77.13    -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
إعتسببببببباد نظبببببببام التقبببببببهبم علببببببب  الفىبببببببم مبببببببن خبببببببالل تطبيبببببببق  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 MCQاالختبارات السهضهعية بشظام 
 

 الخارج ال يهجد مالحظات للسراجع  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنذياان  ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 التدريب عل  نظم الترشيف الحديثة  -

)مبببا وبببي و ماااا لااام فاااتم تنذيااان  مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لسا وه مقترح

 -خطة التطهير للمقرر للعا  القاد  : -10
 السدلهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  لتطهيرتهصيف ا مجاالت التطهير 

تعببببديل نظببببام االمتحانببببات  
واالنتقببال إلبب  االمتحانبببات  

 اإللكترونية 

تعببديل  ببرت التقببهيم فببي 
 السقرر

 أستاذ السقرر الفرل الدراسي الثاني

 بدسة العقباوي اسم مشدق السادة :  د / 
 التاريخ :    /    / التهقيع :                                           

 



 
 

 
 (66نمهذج رقم ) 

 (0202/ 0269تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 

 (1إنتاج برامج الفيديه والتليفزيهن التعليمية )أساسيات  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة   الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نعري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 لجشة ثالثية   الشعام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر        √ متهفر             نعام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 لمتطبيقياستاذ واحد لمسادة وعزه هيئة معاونة  عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 159  حقين بالسقررعدد الطالب السمت -
 158  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
  راسب  1              158ناجح       نتيجة االمتحان  -
الشدبة السئهية % لمشاجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 مستاز   23  
 جيد جدا  68
 جيد  51  
 مقبهل   16 

 -تدريس المقرر : – 0
التعرررررررم عمررررررج ماتيررررررة لرررررررام  التميفزيررررررهن التعميسيررررررة   أهسيتهررررررا    (1 السهضهعات التي تم تدريدها -

 أهدافها.
 التعرم عمج أهسية لرام  التميفزيهن  (2
 التعميسي ن التميفزيه التعرم عمج أهدام لرام   (3
 مكهنات األستهديه التميفزيهني التعميسي (4
 التعرم عمج مهاصفات االستديه التعميسي (5
 التعرم عمي حركات الكاميرا (6



 
 

 التعرم عمج زوايا الترهير. زاويا الترهير  (7
 والسؤثرات التقشية والفشية االنتقالالتعرم عمج أساليب  (8
 معرفة فريق إنتاج لرام  التميفزيهن التعميسية (9

عد عمرررج إنتررراج لرنرررام  معرفرررة األسرررس التراهيرررة والتقشيرررة التررري تدرررا (10
 تميفزيهني تعميسي جيد.

معرفررة األسررس التقشيررة الترري تدرراعد عمررج إنترراج لرنررام  تميفزيررهني  (11
 تعميسي جيد.

مراجعررة األسررس التراهيررة والتقشيررة الترري تدرراعد عمررج إنترراج لرنررام   (12
 تميفزيهني تعميسي جيد

 كتابة سيشاريه تعميسي (13
ألساسرري % لسررا تررم تدريدررل مررن السحتررهي ا -

 لمسقرر
95.3 % 

مررررردي الترررررزام القرررررائسين بالتررررردريس بسحترررررهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85    √ 

 √     >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 عسمي تدريب  محاضرات نعرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 شفهي   نعري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرمية   عسمي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 محدودة    غير متهافرة متهافرة      متهافرة لدرجة   السراجع العمسية -
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السعيشةالهسائل -
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 % 97.5  -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 العسمية التعميسية  فيالخطج  استخدام الفيديه -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 البهكمتعمج الفهم من خالل نعام  التقههمنعام  اعتساد -2
 



 
 

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 الخارجيال يهجد مالحعات لمسراجع 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

 متالبهكعمج الفهم من خالل نعام  التقهيمنعام  اعتساد -1
 العسمية التعميسية في  التفاعمي الديشاميكياستخدام الفيديه  -2

 
)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و األسباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -62
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

 رقسررري اسرررتديهتررررسيم 
 جال نتامية بالك تعميسي

البررررررررررررام  التمفزيهنيرررررررررررة 
 التعميسية 

إجرررررررررررررررررا  دراسررررررررررررررررات 
الجررردول الالزمرررة مرررن 
أجررل إنذررا  االسررتديه 

 التعميسج  الرقسي

 أستاذ السقرر + عزه الهيئة السعاونة  االول   الدراسيالفرل 

        وديعميشا  /داسم مشدق السادة :  
 التاريخ :    /    /     التهقيع :                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (66نمهذج رقم ) 



 
 

 (0269/ 0268تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 

 (1إنتاج برامج الفيديه والتليفزيهن التعليمية )أساسيات  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة   الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نعري + )  2)  السعتسدة عدد الهحدات / الداعات 4
 لجشة ثالثية   الشعام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر        √ متهفر             نعام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لمسادة وعزه هيئة معاونة لمتطبيقج عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 118  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 % راسب            0%                     100     نتيجة االمتحان  -

  صفر  راسب              118ناجح      
الشدبة السئهية % لمشاجحين طبقا لمتقديرات  -

 هاالحاصمين عمي
 %12.71مستاز  لشدبة  15    
 %60.17جيد جدا لشدبة  71
 %23.72جيد لشدبة  28  
 %2.2مقبهل  لشدبة 4  

 -تدريس المقرر : – 0
التعرررررررم عمررررررج ماتيررررررة لرررررررام  التميفزيررررررهن التعميسيررررررة   أهسيتهررررررا    (1 السهضهعات التي تم تدريدها -

 أهدافها.
 التعرم عمج أهسية لرام  التميفزيهن  (2
 لتعرم عمج أهدام لرام  التميفزون التعميسيا (3
 مكهنات األستهديه التميفزيهني التعميسي (4
 التعرم عمج مهاصفات االستديه التعميسي (5
 التعرم عمي حركات الكاميرا (6
 التعرم عمج زوايا الترهير. زاويا الترهير  (7



 
 

 التعرم عمج أساليب األنتقال والسؤثرات التقشية والفشية (8
 رفة فريق إنتاج لرام  التميفزيهن التعميسيةمع (9

معرفرررة األسرررس التراهيرررة والتقشيرررة التررري تدررراعد عمرررج إنتررراج لرنرررام   (10
 تميفزيهني تعميسي جيد.

معرفررة األسررس التقشيررة الترري تدرراعد عمررج إنترراج لرنررام  تميفزيررهني  (11
 تعميسي جيد.

لرنررام  مراجعررة األسررس التراهيررة والتقشيررة الترري تدرراعد عمررج إنترراج  (12
 تميفزيهني تعميسي جيد

 كتابة سيشاريه تعميسي (13
% لسررا تررم تدريدررل مررن السحتررهي األساسرري  -

 لمسقرر
95.3 % 

مررررردي الترررررزام القرررررائسين بالتررررردريس بسحترررررهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85    √ 

 √     >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي  محاضرات نعرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 شفهي   نعري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرمية   عسمي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العمسية -
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 % 97.5  -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 استخدام الفيديه الخطج فج العسمية التعميسية  -3 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 إعتساد نعام التقهام عمج الفهم من خالل نعام البهكميت -4
 

 ال يهجد مالحعات لمسراجع الخارجج)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7



 
 

 وجدت (
مان مقترحاات التطاهير  اي  ما تم تنفيذه -8

 العام الدابق
 إعتساد نعام التقهام عمج الفهم من خالل نعام البهكميت -3
 استخدام الفيديه الديشاميكج التفاعمج  فج العسمية التعميسية -4

 
)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و األسباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -62
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير تطهير مجاالت ال

تررررسيم إسرررتديه رقسرررج 
تعميسررج بالكميررة النترراج 
البررررررررررررام  التمفزيهنيرررررررررررة 

 التعميسية 

إجرررررررررررررررررا  دراسررررررررررررررررات 
الجررردول الالزمرررة مرررن 
أجررل إنذررا  االسررتديه 

 الرقسج التعميسج 

 أستاذ السقرر + عزه الهيئة السعاونة  الفرل الدراسج االول  

       مشدق السادة :  عساد لديع خيرل  اسم
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (66نمهذج رقم ) 



 
 

 (0268/ 0267تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 

 (1إنتاج برامج الفيديه والتليفزيهن التعليمية )أساسيات  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نعري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 لجشة ثالثية  الشعام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر          √متهفر            نعام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لمسادة وعزه هيئة معاونة لمتطبيقج عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %0%                     ال يهجد راسب 100طالب ناجح  86  نتيجة االمتحان  -
الشدبة السئهية % لمشاجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 طالب        30%( مستاز وعددهم  34.88)
 طالب 37%( جيد جدا وعددهم    43.02) 
 طالب   13%( جيد    وعددهم   15.11) 
 طالب 6%( مقبهل  وعددهم 6.98) 

 -تدريس المقرر : – 0
 رم عمج ماتية لرام  التميفزيهن التعميسية   أهسيتها   أهدافها.التع (1 السهضهعات التي تم تدريدها -

 التعرم عمج أهسية لرام  التميفزيهن  (2
 التعرم عمج أهدام لرام  التميفزون التعميسي (3
 مكهنات األستهديه التميفزيهني التعميسي (4
 التعرم عمج مهاصفات االستديه التعميسي (5
 التعرم عمي حركات الكاميرا (6
 التعرم عمج زوايا الترهير. زاويا الترهير  (7
 التعرم عمج أساليب األنتقال والسؤثرات التقشية والفشية (8
 معرفة فريق إنتاج لرام  التميفزيهن التعميسية (9



 
 

معرفررررة األسررررس التراهيررررة والتقشيررررة الترررري تدرررراعد عمررررج إنترررراج لرنررررام   (10
 تميفزيهني تعميسي جيد.

تدرررراعد عمررررج إنترررراج لرنررررام  تميفزيررررهني  معرفررررة األسررررس التقشيررررة الترررري (11
 تعميسي جيد.

مراجعرررة األسرررس التراهيرررة والتقشيرررة التررري تدررراعد عمرررج إنتررراج لرنرررام   (12
 تميفزيهني تعميسي جيد

 كتابة سيشاريه تعميسي (13
% لسررا تررم تدريدررل مررن السحتررهي األساسرري  -

 لمسقرر
96 % 

مررررردي الترررررزام القرررررائسين بالتررررردريس بسحترررررهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسمي  محاضرات نعرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 شفهي                نعري            طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرمية   عسمي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العمسية -
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %84.17    -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 استخدام الفيديه الديشاميكج التفاعمج فج العسمية التعميسية  -5 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 نعام البهكميتإعتساد نعام التقهام عمج الفهم من خالل  -6
مراعاة تهظيرف مرا ترم إسرتخدامل فرج نعرام الردوائر التمفزيهنيرة السغمقرة  -7

 فج العسمية التعميسية
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يهجد مالحعات لمسراجع الخارجج



 
 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

نعرررام الررردوائر التمفزيهنيرررة السغمقرررة فرررج  مراعررراة تهظيرررف مرررا ترررم إسرررتخدامل فرررج
 العسمية التعميسية من خالل إنتاج لرام  

)مرا هري ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 إعتساد نعام التقهام عمج الفهم من خالل نعام البهكميت
 

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -62
 السدئهل عن التشفيذ التطهير  تهقيت تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

إدخررررررررررررررررررررال الفيررررررررررررررررررررديه 
الديشاميكج كأحرد انرها  

 الفيديه الرقسج 

ترسيم وإنتراج لررام  
 الفيديه الرقسج 

 أستاذ السادة + عزه الهيئة السعاونة  الفرل الدراسج االول  

       اسم مشدق السادة :  عساد لديع خيرل 
 التاريخ :    /    /              التهقيع :                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (0267/ 0266تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 (1إنتاج برامج الفيديه والتليفزيهن التعليمية )أساسيات  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة    الفرقة / السدتهي  3
 ( عسمي 4( نعري + )  2)  حدات / الداعات السعتسدةعدد اله  4
 لجشة ثالثية  الشعام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر      √       نعام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لمسادة وعزه هيئة معاونة لمتطبيقج  عدد القائسين بالتدريس 7

 -متخصصة : معلهمات –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب السمتحقين بالسقرر -
 73  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 % راسب      0%            100ناجح     73  نتيجة االمتحان  -
الشدررررررررربة السئهيرررررررررة % لمشررررررررراجحين طبقرررررررررا لمتقرررررررررديرات  -

 الحاصمين عميها
      طالب   16%( مستاز وعددهم  21.92)
 طالب 36%( جيد جدا وعددهم    49.32) 
 طالب   18%( جيد    وعددهم   24.65) 
 طالب 3%( مقبهل  وعددهم 4.10) 

 طالب 1% عذر وعددهم 1.36
 -تدريس المقرر : – 0
التعرم عمج ماتية لرام  التميفزيرهن التعميسيرة   أهسيتهرا  (1 السهضهعات التي تم تدريدها -

   أهدافها.
 عرم عمج أهسية لرام  التميفزيهن الت (2
 التعرم عمج أهدام لرام  التميفزون التعميسي (3
 مكهنات األستهديه التميفزيهني التعميسي (4
 التعرم عمج مهاصفات االستديه التعميسي (5
 التعرم عمي حركات الكاميرا (6



 
 

 التعرم عمج زوايا الترهير. زاويا الترهير  (7
 قال والسؤثرات التقشية والفشيةالتعرم عمج أساليب األنت (8
 معرفة فريق إنتاج لرام  التميفزيهن التعميسية (9

معرفررة األسررس التراهيررة والتقشيررة الترري تدرراعد عمررج إنترراج  (10
 لرنام  تميفزيهني تعميسي جيد.

معرفرررة األسرررس التقشيرررة التررري تدررراعد عمرررج إنتررراج لرنرررام   (11
 تميفزيهني تعميسي جيد.

اهية والتقشيرة التري تدراعد عمرج إنتراج مراجعة األسس التر  (12
 لرنام  تميفزيهني تعميسي جيد

 كتابة سيشاريه تعميسي (13
% لسررا تررم تدريدررل مررن السحتررهي األساسرري  -

 لمسقرر
94 % 

مرررردي التررررزام القررررائسين بالترررردريس بسحتررررهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         ت السقررمدي تغطية االمتحان لسهضهعا -
 تدريب عسمي  محاضرات نعرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 شفهي   نعري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرمية   عسمي 
 -إلمكانات المتاحة للتدريس :ا -3
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العمسية -
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة لدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -إدارية وتنظيمية:قيهد  -4
 %78.57    -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5



 
 

 إعتساد نعام التقهام عمج الفهم من خالل نعام البهكميت -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6
مراعررراة تهظيرررف مرررا ترررم إسرررتخدامل فرررج نعرررام الررردوائر التمفزيهنيرررة  -2

 السغمقة فج العسمية التعميسية 
 إستخدام وتهظيف الفيديه التفاعمج التدريب عمج  -3
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يهجد مالحعات لمسراجع الخارجج

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  -8
  ي العام الدابق

 التدريب عمج إستخدام وتهظيف الفيديه التفاعمج

)مرا ما لم ياتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 هي و األسباب (

 إعتساد نعام التقهام عمج الفهم من خالل نعام البهكميت -1
مراعررراة تهظيرررف مرررا ترررم إسرررتخدامل فرررج نعرررام الررردوائر التمفزيهنيرررة  -2

 السغمقة فج العسمية التعميسية 
 

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -62
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

ل عمررررررررررررج انررررررررررررها  الحررررررررررررره 
العدسررررررررات التررررررررج تدررررررررتخدم 

 لترهير االجزا  الدقيقة 

تقررررديم العرررررو  الالزمررررة مررررن اجررررل 
الحررهل عمررج الردعم السررالج الررالزم 

 لمحرهل عمج العدسات 

الفرررل الدراسررج 
 االول 

أسررررررتاذ السررررررادة + عزررررررره 
 الهيئة السعاونة 

       اسم مشدق السادة : عساد لديع خيرل 
 التاريخ :    /    /                              التهقيع :              

 
 

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 مستحدثات تكنولوجيا التعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   المتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة ا 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وأربعة لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 159  دوا االمتحان عدد الطالب الذين أ -
 1 راسب                       158ناجح    نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %9994نسبة النجاح  

 -تدريس المقرر : – 9
اإللماام بالمعاارو والمفاا يم النظرياة المرتبطاة بمسااتحدثات   الموضوعات التي تم تدريسها -

تكنولوجيااااا التعمااااايم وتصاااانيفاتهاي ونظرياااااات تبنيهاااااي وأمثماااااة 
 لممستحدثات التكنولوجية الحديثة في التعميم9 

ساسااي % لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي اأ -
 لممقرر

99 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااو   -
 المقرر 
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  >85         84-69         69>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 محاضرات نظرية          أساليب التعميم والتعمم -

     تدريب عممي   تعميم إلكترونى 



   
 

 راسة حالة            د أنشطة فصمية 
اأعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصاو الفصال 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 وافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      مت  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 التدريب عمى مستحدثات حديثة في التعميم9  -2

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

فاي  ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير -8
 العام السابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام اإلمتحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

 تم تدريب الطالب عمى مستحدثات تكنولوجية9  -2
)ماا  اي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و اأسباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ قيت التطوير تو  توصيو التطوير مجاالت التطوير 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى الثاني رحالت تعميمية  مستحدثات تكنولوجية 
         أيمن فوزيد. أ9م9اسم منسق المادة :  

 
 
 
 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 مستحدثات تكنولوجيا التعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   المتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة ا 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وأربعة لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116  دوا االمتحان عدد الطالب الذين أ -
 %                عدد صفر %          199عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب ال يوجد                      116ناجح   
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %8962ممتاز  بنسبة   19 

 %21955جيد جدا بنسبة   25
 %44983جيد بنسبة   52
 %25مقبول بنسبة    29 

 -تدريس المقرر : – 9
اإللماام بالمعاارو والمفاا يم النظرياة المرتبطاة بمسااتحدثات   الموضوعات التي تم تدريسها -

تكنولوجيااااا التعمااااايم وتصاااانيفاتهاي ونظرياااااات تبنيهاااااي وأمثماااااة 
 لممستحدثات التكنولوجية الحديثة في التعميم9 

ساسااي % لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي اأ -
 لممقرر

99 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااو   -
 المقرر 
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  >85         84-69         69>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

 راسة حالة            د أنشطة فصمية 
اأعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصاو الفصال 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 وافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      مت  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 التدريب عمى مستحدثات حديثة في التعميم9  -2

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

فاي  ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير -8
 العام السابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام اإلمتحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

 تم تدريب الطالب عمى مستحدثات تكنولوجية9  -2
)ماا  اي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و اأسباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ قيت التطوير تو  توصيو التطوير مجاالت التطوير 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى الثاني رحالت تعميمية  مستحدثات تكنولوجية 
 اسم منسق المادة :  د أحمد سعيد العطار



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 مستحدثات تكنولوجيا التعميم  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   تخصصال 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 اذ واحد لممادة وأربعة لمتطبيقى است عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          9%                عدد  199عدد  نتيجة االمتحان  -

 9راسب                         85ناجح   
بة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات النس -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز24979بنسبة  21
 % جيد جدا39959بنسبة  26
 % جيد35929بنسبة  39
 % مقبول99411بنسبة  8

 -تدريس المقرر : – 9
اإللماام بالمعاارو والمفاا يم النظرياة المرتبطاة بمسااتحدثات   الموضوعات التي تم تدريسها -

تعمااااايم وتصاااانيفاتهاي ونظرياااااات تبنيهاااااي وأمثماااااة تكنولوجيااااا ال
 لممستحدثات التكنولوجية الحديثة في التعميم9

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي اأساسااي  -
 لممقرر

99 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 
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  >85         84-69         69>         مقررمدي تغطية االمتحان لموضوعات ال -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
اأعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصاو الفصال 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة     متوافرة   المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %85967   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتماااااااد نظااااااام التقااااااوبم عمااااااى الفهاااااام ماااااان خااااااالل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 جدت (و 

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 التدريب عمى مستحدثات تكنولوجية حديثة -

)ماا  اي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و اأسباب (

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديمل وفقا لما  و مقترح

 -القادم :خطة التطوير لممقرر لمعام  -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيو التطوير مجاالت التطوير 

تعاااديل طريقاااة التقاااويم واالنتقاااال 
 إلى االختبارات الموضوعية9 

تعاااديل طااارق التقاااويم 
 في المقرر

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني

 اسم منسق المادة :  د بسمة عبد المحسن العقباو 
 التاريخ :    /    /                                       التوقيع :     

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 مستحدثات تكنولوجيا التعميم  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  لمعتمدةعدد الوحدات / الساعات ا 4
   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
اسااااااتاذ واحااااااد لممااااااادة وعضااااااو  يئااااااة معاونااااااة  عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى 
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -:اإلحصائيات  – 6
 75  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %           1935%                عدد  98965عدد  نتيجة االمتحان  -

 1راسب                     73ناجح    
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 ممتاز %28937بنسبة  21
 % جيد جدا32943بنسبة  24
 % جيد27992بنسبة  29
 % مقبول19981بنسبة  8
 % راسب الئحة1935بنسبة   1

 -تدريس المقرر : – 9
اإللماام بالمعاارو والمفاا يم النظرياة المرتبطاة بمسااتحدثات   الموضوعات التي تم تدريسها -

تكنولوجيااااا التعمااااايم وتصاااانيفاتهاي ونظرياااااات تبنيهاااااي وأمثماااااة 
 ستحدثات التكنولوجية الحديثة في التعميم9لمم

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي اأساسااي  -
 لممقرر

89 % 



   
 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 
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  >85         84-69         69>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
اأعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصاو الفصال 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -إلمكانات المتاحة لمتدريس :ا -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -إدارية وتنظيمية:قيود  -4
 % 89915  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتماد نظاام التقاوبم عماى الفهام مان خاالل تطبياق  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي ما  -8
 العام السابق

 التدريب عمى مستحدثات جديدة  -

)ماا  اي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و اأسباب (

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديمل وفقا لما  و مقترح

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير توصيو التطوير مجاالت التطوير 

اضاافة نماااذد حديثااة  تنقيح الكتاب
 من المستحدثات

 استاذ المقرر التيرم الثانى

 اسم منسق المادة :  د أحمد عصر
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 

 المكتبات فيتظبيقات الحاسب اآللي  اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم والحاسب األلى  التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي 2( نغري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
   ة االمتحاناتالنغام المتبع الختيار لجن 5
 غير متهفر         متهفر             نغام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  لمتظبيقياستاذ واحد لممادة واثنان  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 161  عدد الظالب الممتحقين بالمقرر -
 158  حان عدد الظالب الذين أدوا االمت -
 % راسب 8% ناجح                97  نتيجة االمتحان  -
 طالب        12ممتاز وعددهم   الندبة المئهية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 طالب 23جيد جدا وعددهم    
 طالب   39جيد    وعددهم     

 طالب 79مقبهل  وعددهم 
 

 -المقرر : تدريس – 2
 التهصيف فيجميع أجزاء المحتهى المذكهرة   المهضهعات التي تم تدريدها -
 % 92 % لما تم تدريده من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85        84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهي المقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغظية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نغرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذظة فرمية 
 الدراسياألعمال الفرمية )تذكر(: امتحان منترف الفرل 

 شفهي   نغري                   طريقة تقهيم الظالب -
  ية         أعمال فرم  عممي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المراجع العممية -

 غير متهافرة    
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  الهسائل المعينة-



 
 

 غير متهافرة    
 بدرجة محدودة متهافرة           متهافرة  المدتمزمات والخامات -

 غير متهافرة    
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %  77.76   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 البهكمتعمى الفهم من خالل نغام  التقهيماعتماد نغام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

ترمميم وسمائل  فيالمقرر  فيمراعاة تهعيف ما تم تعممه وتظبيقه  -2
 هجيا التعميمتكنهل

 الخارجيال يهجد مالحغات لممراجع  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ترمممميم وسمممائل  فممميالمقمممرر  فممميتمممم تهعيمممف مممما تمممم تعمممممه وتظبيقمممه  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام الدابق -8

 تكنهلهجيا التعميم
 نغام االمتحان لم يتم تعديمه وفقا لما هه مقترح سباب ()ما هي واألما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -11
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التظهير  تهصيف التظهير مجاالت التظهير 

تعمممممديل نغمممممام االمتحمممممان  تعديل نغام االمتحان 
مممممممممممممن مقممممممممممممالي لنغممممممممممممام 

 البهكمت

الفرممممممممممممممل الدراسممممممممممممممي األول لمعممممممممممممممام 
 2017/2018 يالجامع

د/ بدممممممة الع بممممماوى أسمممممتاذ الممممممادة تحمممممت 
 اشراف مندق ورئيس القدم

 التهقيع :                                                                             بدمة العقباوي مندق المادة: د/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2117/ 2116تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 تظبيقات الحاسب اآللي فى المكتبات اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم والحاسب األلى  التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي 2( نغري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
   النغام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             لخارجية لالمتحاننغام المراجعة ا 6
 استاذ واحد لممادة واثنان لمتظبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1



 
 

 75  عدد الظالب الممتحقين بالمقرر -
 73  عدد الظالب الذين أدوا االمتحان  -
 % راسب ال يهجد راسب      0ناجح                % 100  نتيجة االمتحان  -
 طالب        24( ممتاز وعددهم  32.88)  الندبة المئهية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 طالب 29%( جيد جدا وعددهم    39.72) 
 طالب   18%( جيد    وعددهم   24.66) 
 طالب 2%( مقبهل  وعددهم 2.74) 

 طالب 1وعددهم   % عذر 1.36
 -تدريس المقرر : – 2
 جميع أجزاء المحتهى المذكهرة فى التهصيف  المهضهعات التي تم تدريدها -
 % 92 % لما تم تدريده من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85        84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهي المقرر  -
  >85         84-60         60>         االمتحان لمهضهعات المقرر مدي تغظية -
 تدريب عممي  محاضرات نغرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذظة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر(: امتحان منترف الفرل الدراسى

 شفهي         نغري             طريقة تقهيم الظالب -
           أعمال فرمية  عممي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المراجع العممية -

 غير متهافرة    
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  الهسائل المعينة-

 غير متهافرة    
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المدتمزمات والخامات -

 غير متهافرة    
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %  77.76   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 اعتماد نغام التقهبم عمى الفهم من خالل نغام البهكميت -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

المقرر فى ترمميم وسمائل مراعاة تهعيف ما تم تعممه وتظبيقه فى  -2
 تكنهلهجيا التعميم

 ال يهجد مالحغات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
تمممم تهعيمممف مممما تمممم تعمممممه وتظبيقمممه فمممى المقمممرر فمممى ترمممميم وسمممائل  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام الدابق -8

 تكنهلهجيا التعميم



 
 

 نغام االمتحان لم يتم تعديمه وفقا لما هه مقترح )ما هي واألسباب (نفيذه من مقترحات ما لم يتم ت -9
 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -11

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التظهير  تهصيف التظهير مجاالت التظهير 
تعمممممديل نغمممممام االمتحمممممان  تعديل نغام االمتحان 

مممممممممممممن مقممممممممممممالي لنغممممممممممممام 
 البهكميت

ل الدراسممممممممممممممي األول لمعممممممممممممممام الفرمممممممممممممم
 2017/2018الجامعى 

د/ بدممممممة الع بممممماوى أسمممممتاذ الممممممادة تحمممممت 
 اشراف مندق ورئيس القدم

 التهقيع :                                            مندق المادة: د/ زينب ياسين                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2118/ 2117سي )تقرير مقرر درا

 -معلهمات أساسية : –أ 
 تظبيقات الحاسب اآللي فى المكتبات اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم والحاسب األلى  التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي 2( نغري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
   النغام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نغام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة واثنان لمتظبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلهمات متخصصة : –ب 



 
 

 -اإلحصائيات : – 1
 87  عدد الظالب الممتحقين بالمقرر -
 86  عدد الظالب الذين أدوا االمتحان  -
 %2.33راسب   2%          97.67ناجح   84    جة االمتحان نتي -
 طالب        14%( ممتاز وعددهم  16.28) الندبة المئهية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 طالب 27%( جيد جدا وعددهم    31.4) 
 طالب   17%( جيد    وعددهم   19.8) 
 طالب 26%( مقبهل  وعددهم 30.23) 

 طالب 1%ضعيف وعددهم  1.16
 طالب 1% ضعيف جدااا وعددهم 1.16

 -تدريس المقرر : – 2
 جميع أجزاء المحتهى المذكهرة فى التهصيف  المهضهعات التي تم تدريدها -
 % 94 % لما تم تدريده من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85        84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهي المقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغظية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نغرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذظة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر(: امتحان منترف الفرل الدراسى

 شفهي   نغري                   طريقة تقهيم الظالب -
           أعمال فرمية  عممي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المراجع العممية -

 غير متهافرة    
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  الهسائل المعينة-

 غير متهافرة    
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المدتمزمات والخامات -

 غير متهافرة    
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %  85.52   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 تاعتماد نغام التقهبم عمى الفهم من خالل نغام البهكمي -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

مراعاة تهعيف ما تم تعممه وتظبيقه فى المقرر فى ترمميم وسمائل  -2
 تكنهلهجيا التعميم

 ال يهجد مالحغات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



 
 

م وسمممائل تمممم تهعيمممف مممما تمممم تعمممممه وتظبيقمممه فمممى المقمممرر فمممى ترممممي - ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام الدابق -8
 تكنهلهجيا التعميم

 نغام االمتحان لن يتم تعديمه وفقا لما هه مقترح )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -11

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التظهير  تهصيف التظهير مجاالت التظهير 
هعات لممقرر إضافة بعض المهض تن يح المقرر

 لمهاكبة التظهر التكنهلهجي
الفرممممممممممممممل الدراسممممممممممممممى األول لمعممممممممممممممام 

 2018/2019الجامعى 
د بدمممة الع بممماوى اسمممتاذ المقمممرر ومتابعمممة 

 مندق ورئيس القدم.
          التهقيع :                                   مندق المادة: د/ بدمة عبد المحدن العقباوى                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2119/ 2118تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 تظبيقات الحاسب اآللي فى المكتبات اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم والحاسب األلى  التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( عممي 2)  ( نغري + 2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
   النغام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نغام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة واستاذ لمتظبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلهمات متخصصة : –ب 



 
 

 -اإلحصائيات : – 1
 119   مقررعدد الظالب الممتحقين بال -
 117   عدد الظالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          5.13%            عدد     64.87عدد       نتيجة االمتحان  -

 راسب 6ناجح                        111       
 %29.1ممتاز بندبة  34   الندبة المئهية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 %27.4جدا  بندبة   جيد  32
 %19.7جيد  بندبة    23

 %18.80مقبهل بندبة 22 
 %4.27ضعيف بندبة   5
 %0.85راسب  1

 -تدريس المقرر : – 2
 جميع أجزاء المحتهى المذكهرة فى التهصيف  المهضهعات التي تم تدريدها -
 % 98 % لما تم تدريده من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85        84-60          60>         ين بالتدريس بمحتهي المقرر مدي التزام القائم -
  >85         84-60         60>         مدي تغظية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نغرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذظة فرمية 
 ة )تذكر(: امتحان منترف الفرل الدراسىاألعمال الفرمي

 شفهي   نغري                   طريقة تقهيم الظالب -
           أعمال فرمية  عممي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المراجع العلمية -

 غير متهافرة    
 افرة           متهافرة بدرجة محدودةمته   الهسائل المعينة-

 غير متهافرة    
 متهافرة           متهافرة بدرجة محدودة  المدتلزمات والخامات -

 غير متهافرة    
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %  95.33   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
 التقهبم عمى الفهم من خالل نغام البهكميتاعتماد نغام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6
 ال يهجد مالحغات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
إختيمار ممن  -تم وضع االمتحان فى شكل بهكميت صمح وخظم  -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير في العام الدابق -8



 
 

 متعدد
بيقممه فممى المقممرر فممى ترممميم مراعمماة تهعيممف ممما تممم تعممممه وتظ -2

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

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -11
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التظهير  تهصيف التظهير مجاالت التظهير 

حممممذف بعممممض المهضممممهعات القد مممممة و ضممممافات  تن يح الكتاب
 ر مدتحدثة بدال منها.عناص

الفرمممممممممممممل الدراسمممممممممممممي األول لمعمممممممممممممام 
 2018/2019الجامعى 

د بدممممممة الع بممممماوى أسممممممتاذ 
المقمممممممرر ومتابعممممممممة رئمممممممميس 

 القدم
الفرمممممممممممممل الدراسمممممممممممممي األول لمعمممممممممممممام  تحهيل المقرر إلي مقرر إلكترونى تظهير الكتاب

 2018/2019الجامعى 
د بدممممممة الع بممممماوى أسممممممتاذ 
المقمممممممرر ومتابعممممممممة رئمممممممميس 

 القدم
التهقيع :المادة: د/ بدمة عبد المحدن العقباوى                                  مندق   



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى
 -معمومات أساسية : –أ 

 تقنيات شبكات الحاسب اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة   الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر  √متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7

 -مومات متخصصة :مع –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 159 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 3راسب                     156ناجح  نتيجة االمتحان  -

98.11                   %0  % 
النسبببببة المئويببببة % لمنبببباجحين طبقببببا لمتقببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 النجاح  نسبة

98.11                   % 
 -تدريس المقرر : – 9
 . مفهوم ونشأة الشبكات وفوائدها1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 . المكونبببببببببات الرئيسببببببببية لببببببببنظم االتصاالت2
 . البيانات وانواعها 3
 ة . انبببببببواع الشببببببببكات وتقسبببببببيماتها المختمف4
 . مصببببببطمحات مرتبطببببببة بمجببببببال الشبكات5



  
 

. االشبارات والمصبطمحات المرتبطبة فبي مجببال اششببارة فببي 6
 نظبم االتصبال،و المشكالت التي تواجه االشارة 

 . مكونبببببات شببببببكات االتصبببببال الكمبيوترية7
 (1واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSI. نمبببوذج 8
 (2واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSIنمبببوذج  -9
 ipالعنوان المنطقي  .1
2. Routering AND SWITICHING 1 
3. Routering AND SWITICHING 2 
 مراجعة  .4
 امتحان شفوي  .5

% لمبببببا تبببببم تدريسبببببه مبببببن المحتبببببوي ا ساسبببببي  -
 لممقرر

95 % 

     >85          84-60          60>              مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
     >85         84-60           60>              مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية         أساليب التعميم والتعمم -

  تعميم إلكترونى 
              دراسة حالة أنشطة فصمية 

 شفوي  نظري                         طالبطريقة تقويم ال -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 93  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تبببوفير عبببدد مبببن المنصبببات التعميميبببة النشبببا  المواقبببع  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االلكترونية من خاللها 
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى)إن وجبدت ت المراجعين الخاارجيين مالحظا -7



  
 

) 
مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير فااي  -8

 العام السابق
إعتمبببباد نظببببام التقببببوبم عمببببى الفهببببم مببببن خببببالل نظببببام  -1

 البوكميت
نتبببباج المواقببببع  -2 اسببببتخدام التقنيببببات الحديثببببة لتصببببميم وا 

 التعميمية 
 

)مبا هببي و حااات ماا لاام يااتم تن ياذق ماان مقتر  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

تصبببببببببببببببببببميم 
موقببببببببببببببببببببببببببببع 
الكترونبببببببببببى  
تعميمبببببببببببببببببببى 

 بالكمية 

إجببرا  دراسببات الجببدوم الالزمببة مببن 
أجبببببببل إنشبببببببا  الموقبببببببع اشلكترونبببببببي 

 الرقمي

الفصل الدراسي 
 نيالثا

 أستاذ المقرر + عضو الهيئة المعاونة

 اسم منسق المادة :  د/ بسمة العقباوي 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تقنيات شبكات الحاسب اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   تخصصال 2
 الثالثة   الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر  √متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضوان هيئة معاونة لمتطبيقى يسعدد القائمين بالتدر  7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %0%         راسب 100ناجح   نتيجة االمتحان  -

 0عدد                       74عدد 
ئويببببة % لمنبببباجحين طبقببببا لمتقببببديرات النسبببببة الم -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز21.62بنسبة  16
 % جيد جدا60.81بنسبة  45
 % جيد16.21بنسبة  12
 % مقبول1.35بنسبة  1

 -تدريس المقرر : – 9
 . مفهوم ونشأة الشبكات وفوائدها1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 بببببنظم االتصاالت. المكونبببببببببات الرئيسببببببببية لببب2
 . البيانات وانواعها 3
 . انبببببببواع الشببببببببكات وتقسبببببببيماتها المختمفة 4
 . مصببببببطمحات مرتبطببببببة بمجببببببال الشبكات5
. االشبارات والمصبطمحات المرتبطبة فبي مجببال اششببارة فببي 6

 نظبم االتصبال،و المشكالت التي تواجه االشارة 



  
 

 مكونبببببات شببببببكات االتصبببببال الكمبيوترية. 7
 (1واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSI. نمبببوذج 8
 (2واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSIنمبببوذج  -9
 ipالعنوان المنطقي  .6
7. Routering AND SWITICHING 1 
8. Routering AND SWITICHING 2 
 مراجعة  .9

 امتحان شفوي  .10
المحتبببببوي ا ساسبببببي % لمبببببا تبببببم تدريسبببببه مبببببن  -

 لممقرر
89 % 

     >85          84-60          60>              مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
     >85         84-60           60>              مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي       محاضرات نظرية    أساليب التعميم والتعمم -

              دراسة حالة أنشطة فصمية 
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 80.42  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
دد مبببن المنصبببات التعميميبببة النشبببا  المواقبببع تبببوفير عببب -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االلكترونية من خاللها 
)إن وجبدت مالحظات المراجعين الخاارجيين  -7
) 

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى



  
 

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير فااي  -8
 العام السابق

إعتمبببباد نظببببام التقببببوبم عمببببى الفهببببم مببببن خببببالل نظببببام  -3
 البوكميت

نتبببباج المواقببببع اسببببتخدام التقنيببببا -4 ت الحديثببببة لتصببببميم وا 
 التعميمية 

 
)مبا هببي و ماا لاام يااتم تن ياذق ماان مقترحااات  -9

 ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

تصبببببببببببببببببببميم 
موقببببببببببببببببببببببببببببع 
الكترونبببببببببببى  
تعميمبببببببببببببببببببى 

 بالكمية 

الجببدوم الالزمببة مببن  إجببرا  دراسببات
أجبببببببل إنشبببببببا  الموقبببببببع اشلكترونبببببببي 

 الرقمي

الفصل الدراسي 
 الثاني

 أستاذ المقرر + عضو الهيئة المعاونة

 اسم منسق المادة :  عبد القادر صالح
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167دراسي ) تقرير مقرر

 -معمومات أساسية : –أ 
 تقنيات شبكات الحاسب اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة   الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر  √متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %0%            راسب    100ناجح  المتحان نتيجة ا -

 0عدد                          85عدد 
النسبببببة المئويببببة % لمنبببباجحين طبقببببا لمتقببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز49.41بنسبة  42
 % جيد جدا41.17بنسبة  35
 % جيد7.05بنسبة  6
 % مقبول2.35بنسبة  2

 -تدريس المقرر : – 9
 . مفهوم ونشأة الشبكات وفوائدها1 تم تدريسها الموضوعات التي -

 . المكونبببببببببات الرئيسببببببببية لببببببببنظم االتصاالت2
 . البيانات وانواعها 3
 . انبببببببواع الشببببببببكات وتقسبببببببيماتها المختمفة 4
 . مصببببببطمحات مرتبطببببببة بمجببببببال الشبكات5
محات المرتبطبة فبي مجببال اششببارة فببي . االشبارات والمصبط6

 نظبم االتصبال،و المشكالت التي تواجه االشارة 



  
 

 . مكونبببببات شببببببكات االتصبببببال الكمبيوترية7
 (1واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSI. نمبببوذج 8
 (2واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSIنمبببوذج  -9

 ipالعنوان المنطقي  .11
12. Routering AND SWITICHING 1 
13. Routering AND SWITICHING 2 
 مراجعة  .14
 امتحان شفوي  .15

% لمبببببا تبببببم تدريسبببببه مبببببن المحتبببببوي ا ساسبببببي  -
 لممقرر

92 % 

     >85          84-60          60>              مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
     >85         84-60           60>              مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية         أساليب التعميم والتعمم -

              دراسة حالة أنشطة فصمية 
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -متاحة لمتدريس :اإلمكانات ال -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -يمية:قيود إدارية وتنظ -4
 % 83.16  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تبببوفير عبببدد مبببن المنصبببات التعميميبببة النشبببا  المواقبببع  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االلكترونية من خاللها 
)إن وجبدت مالحظات المراجعين الخاارجيين  -7
) 

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى



  
 

التطااوير فااي  مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات -8
 العام السابق

إعتمبببباد نظببببام التقببببوبم عمببببى الفهببببم مببببن خببببالل نظببببام  -5
 البوكميت

نتبببباج المواقببببع  -6 اسببببتخدام التقنيببببات الحديثببببة لتصببببميم وا 
 التعميمية 

 
)مبا هببي و ماا لاام يااتم تن ياذق ماان مقترحااات  -9

 ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير التطوير توصيف

تصبببببببببببببببببببميم 
موقببببببببببببببببببببببببببببع 
الكترونبببببببببببى  
تعميمبببببببببببببببببببى 

 بالكمية 

إجببرا  دراسببات الجببدوم الالزمببة مببن 
أجبببببببل إنشبببببببا  الموقبببببببع اشلكترونبببببببي 

 الرقمي

الفصل الدراسي 
 الثاني

 أستاذ المقرر + عضو الهيئة المعاونة

 اسم منسق المادة :  د/ هبة عثمان
 التاريخ :    /    /                                التوقيع :            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كمية / معهد :التربية النوعية

 قسم: تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى
 -معمومات أساسية : –أ 

 بتقنيات شبكات الحاس اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة   الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر  √متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى ين بالتدريسعدد القائم 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب  ال يوجد              116ناجح     نتيجة االمتحان  -

100                   %0 %  
النسبببببة المئويببببة % لمنبببباجحين طبقببببا لمتقببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 %15.51ممتاز بنسبة  18
 %50.86جيد جدا   بنسبة   59 

 %25.862جيد بنسبة  30
 %7.758مقبول بنسبة  9 

 -تدريس المقرر : – 9
 . مفهوم ونشأة الشبكات وفوائدها1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 الرئيسببببببببية لببببببببنظم االتصاالت . المكونبببببببببات2
 . البيانات وانواعها 3



  
 

 . انبببببببواع الشببببببببكات وتقسبببببببيماتها المختمفة 4
 . مصببببببطمحات مرتبطببببببة بمجببببببال الشبكات5
. االشبارات والمصبطمحات المرتبطبة فبي مجببال اششببارة فببي 6

 لتي تواجه االشارة نظبم االتصبال،و المشكالت ا
 . مكونبببببات شببببببكات االتصبببببال الكمبيوترية7
 (1واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSI. نمبببوذج 8
 (2واجهبببزة شببببكات الحاسب ) OSIنمبببوذج  -9

 ipالعنوان المنطقي  .16
17. Routering AND SWITICHING 1 
18. Routering AND SWITICHING 2 
 مراجعة  .19
 امتحان شفوي  .20

% لمبببببا تبببببم تدريسبببببه مبببببن المحتبببببوي ا ساسبببببي  -
 لممقرر

95 % 

     >85          84-60          60>              مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
     >85         84-60           60>              مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية         والتعمم أساليب التعميم -

              دراسة حالة أنشطة فصمية 
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 بدرجة محدودة    غير متوافرة متوافرة      متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 93  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تبببوفير عبببدد مبببن المنصبببات التعميميبببة النشبببا  المواقبببع  -ترحات تحسين المقرر :مق -6

 االلكترونية من خاللها 



  
 

)إن وجبدت مالحظات المراجعين الخاارجيين  -7
) 

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير فااي  -8
 العام السابق

نظببببام إعتمبببباد نظببببام التقببببوبم عمببببى الفهببببم مببببن خببببالل  -7
 البوكميت

نتبببباج المواقببببع  -8 اسببببتخدام التقنيببببات الحديثببببة لتصببببميم وا 
 التعميمية 

 
)مبا هببي و ماا لاام يااتم تن ياذق ماان مقترحااات  -9

 ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

تصبببببببببببببببببببميم 
موقببببببببببببببببببببببببببببع 
 الكترونبببببببببببى 
تعميمبببببببببببببببببببى 

 بالكمية 

إجببرا  دراسببات الجببدوم الالزمببة مببن 
أجبببببببل إنشبببببببا  الموقبببببببع اشلكترونبببببببي 

 الرقمي

الفصل الدراسي 
 الثاني

 أستاذ المقرر + عضو الهيئة المعاونة

 مينا وديع  جرجس  د/اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 



 
 

 
 (16نمهذج رقم ) 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 
 . واستخدامها التعليسيةاختيار الهسائل  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم م الستبع الختيار لجشة االمتحاناتالشظا 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عزه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونة عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 160  ين بالسقررعدد الطالب السلتحق -
 158  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب2ناجح                158  نتيجة االمتحان  -
الشدبة السئهية % للشاجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 . مستاز   بشدبة صفر %  
 %0.847جيد جدا   بشدبة   1
 %15.25يد  بشدبة    ج 18
 %           49.44مقبهل    بشدبة       89
 %5.08ضعيف     بشدبة  6
 %  0.847راسب الئحة    بشدبة    1
 %2.5بشدبة   1ضعيف جد 3 

 -تدريس المقرر : – 2
 نظريات التعلم. -1 السهضهعات التي تم تدريدها -

أدوار السعلمممممممممم والسمممممممممتعلم والتكشهلهجيممممممممما والترمممممممممسيم -2
 لتعليسي وفقا للشظرية البشائية.ا
 التعليم من بعد.-3
 الشذر اإللكتروني.-4



 
 

 تابع الهسائل التعليسية اإللكترونية -5
 الهسائل التعليسية اإللكترونية -6
 تابع الهسائل التعليسية اإللكترونية.-7
 تابع الهسائل التعليسية اإللكترونية-8
عليسيممة. معممايير ترممسيم وانتمماي واختيممار الهسممائل الت-9

 والسقررات االلكترونية
 عشاصر الترسيم التعليسي-10
 مبادئ الترسيم التعليسي-11
 .2تطبيقات الهيب -12
 مراجعة نظريات التعلم.-13

% لسمما تممم تدريدممل مممن السحتممهي ا ساسممي  -
 للسقرر

90 % 

ممممممدي التمممممزام القمممممائسين بالتمممممدريس بسحتمممممهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
ا عسممممال الفرمممملية )تممممذنر( :  بحمممم  عممممن الجديممممد فممممي 

ذممارنة فممي حممل السهسممات عبممر مكهنممات الحاسممهب والس
الذممممبكة االجتسافيممممة ويدممممبهلم ومشاقذممممة السهضممممهعات 

 الدراسيمشترف الفرل  امتحانالسختلفة 
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %   -لمقرر:نتيجة تقهيم الطالب ل -5



 
 

علمما الفهممم ممممن خممالل نظمممام  التقمممهيمنظممام  اعتسمماد -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6
 البهنلت

التطهير والبح  عن الجديد فمي مكهنمات الحاسمب  -2
 الكسبيهتري وأيزا السحسهل

 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 الخارجيال يهجد مالحظات للسراجع 

مان مقترحاات التطاهير  اي  ما تم تنفيذه -8
 العام الدابق

)صمممممح  السهضمممممهعي االمتحمممممانتمممممم اسمممممتخدام نظمممممام -1
 من متعدد( اختيار -وخطأ
تمممممم تزويمممممد الطمممممالب بجهانمممممب معرويمممممة أ ثمممممر عمممممن  -2

 مكهنات الحاسب اآللي ونظامل
)مما همي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و ا سباب (
 ال يهجد

 -القادم :خطة التطهير للمقرر للعام  -10
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
بيئة إلكترونية تتيح 
االترال والتهاصل 
مع الطالب حهل 
 مهضهعات السقرر

أنذاء مهقع تعليسي 
 للتهاصل مع الطالب 

 استاذ السقرر االول الدراسيالفرل 

 اسم مشدق السادة :  أ.م.د.أيسن فهزي 
 :                                            التاريخ :    /    / التهقيع 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 . اختيار الهسائل التعليسيل واستخدامها اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم والحاسب اآللي التخرص 2
 ثالثةال الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ئة معاونةعزه هيئة تدريس +  عزه هي عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 119  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 118  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %    راسب       8.47% ناجح       عدد91.52عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب10ناجح                108 
قا للتقديرات الشدبة السئهية % للشاجحين طب -

 الحاصلين عليها
 . مستاز   بشدبة صفر %  
 %0.847جيد جدا   بشدبة   1
 %15.25جيد  بشدبة     18
 %           49.44مقبهل    بشدبة       89
 %5.08ضعيف     بشدبة  6
 %  0.847راسب الئحة    بشدبة    1
 %2.5بشدبة   1ضعيف جد 3 

 -تدريس المقرر : – 2
 نظريات التعلم. -1 التي تم تدريدها السهضهعات -

أدوار السعلمممممممممم والسمممممممممتعلم والتكشهلهجيممممممممما والترمممممممممسيم -2
 التعليسي وفقا للشظرية البشائية.

 التعليم من بعد.-3
 الشذر اإللكتروني.-4



 
 

 تابع الهسائل التعليسية اإللكترونية -5
 الهسائل التعليسية اإللكترونية -6
 ية.تابع الهسائل التعليسية اإللكترون-7
 تابع الهسائل التعليسية اإللكترونية-8
معممايير ترممسيم وانتمماي واختيممار الهسممائل التعليسيممة. -9

 والسقررات االلكترونية
 عشاصر الترسيم التعليسي-10
 مبادئ الترسيم التعليسي-11
 .2تطبيقات الهيب -12
 مراجعة نظريات التعلم.-13

% لسمما تممم تدريدممل مممن السحتممهي ا ساسممي  -
 للسقرر

90 % 

ممممممدي التمممممزام القمممممائسين بالتمممممدريس بسحتمممممهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

       دراسة حالة       أنذطة فرلية 
ا عسممممال الفرمممملية )تممممذنر( :  بحمممم  عممممن الجديممممد فممممي 
مكهنممات الحاسممهب والسذممارنة فممي حممل السهسممات عبممر 
الذممممبكة االجتسافيممممة ويدممممبهلم ومشاقذممممة السهضممممهعات 

 السختلفة إمتحان مشترف الفرل الدراسا
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

      ل فرلية          أعسا   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 محدودة    غير متهافرةمتهافرة      متهافرة بدرجة   السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5



 
 

إعتسمماد نظممام التقمممهام علمما الفهممم ممممن خممالل نظمممام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6
 البهنليت

التطهير والبح  عن الجديد فمي مكهنمات الحاسمب  -2
 الكسبيهتري وأيزا السحسهل

 
)إن ظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين مالح -7

 وجدت (
 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارجا

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

تمممممم اسمممممتخدام نظمممممام اإلمتحمممممان السهضمممممهعا )صمممممح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ
تمممممم تزويمممممد الطمممممالب بجهانمممممب معرويمممممة أ ثمممممر عمممممن  -2

 مكهنات الحاسب اآللي ونظامل
)مما همي لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  ما -9

 و ا سباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -10
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
بيئة إلكترونية تتيح 
االترال والتهاصل 
مع الطالب حهل 
 مهضهعات السقرر

أنذاء مهقع تعليسي 
 طالب للتهاصل مع ال

 استاذ السقرر الفرل الدراسا االول

 اسم مشدق السادة :  أ.م.د.أيسن فهزي 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    / 
 

 

 

 

 

 



 
 

(16نمهذج رقم )   

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )
 -معلهمات أساسية : –أ 
 . اختيار الهسائل التعليسيل واستخدامها اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   الخارجية لالمتحان نظام السراجعة 6
 عزه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونة عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 87  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 طالب راسب        2اجح       عدد ن84عدد    نتيجة االمتحان  -

 % راسب2.3% ناجح      97.67
الشدبة السئهية % للشاجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 طالب        13%( مستاز وعددهم  15.11)
 طالب 24%( جيد جدا وعددهم 27.9) 
 طالب   22%( جيد    وعددهم   25.5) 
 طالب 25%( مقبهل  وعددهم 29.06) 

 طالب 1ضعيف وعددهم  1.16
 طالب 1راسب وعددهم  1.16

 -تدريس المقرر : – 2
 نظريات التعلم. -1  السهضهعات التي تم تدريدها -

أدوار السعلمممممممممممم والسمممممممممممتعلم  -2
 والتكشهلهجيا والترسيم التعليسي وفقا للشظرية البشائية.

 التعليم من بعد. -3
 الشذر اإللكتروني. -4



 
 

ليسيمممممة تمممممابع الهسمممممائل التع -5
 اإللكترونية 

الهسممممممممممممممممممائل التعليسيمممممممممممممممممممة  -6
 اإللكترونية 

تمممممابع الهسمممممائل التعليسيمممممة  -7
 اإللكترونية.

تمممممابع الهسمممممائل التعليسيمممممة  -8
 اإللكترونية

معممممممايير ترممممممسيم وانتمممممماي  -9
 واختيار الهسائل التعليسية. والسقررات االلكترونية

عشاصممممممممممممممممممر الترممممممممممممممممممسيم  -10
 التعليسي

 مبادئ الترسيم التعليسي -11
 .2تطبيقات الهيب  -12
 مراجعة نظريات التعلم. -13

% لسمما تممم تدريدممل مممن السحتممهي ا ساسممي  -
 للسقرر

80 % 

ممممممدي التمممممزام القمممممائسين بالتمممممدريس بسحتمممممهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
ا عسال الفرلية )تذنر( :   إمتحان مشترمف الفرمل 

 الدراسا
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-



 
 

 فرةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متها  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %83.06   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
إعتسمماد نظممام التقمممهام علمما الفهممم ممممن خممالل نظمممام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 البهنليت
 دراسة مكهنات الحاسب السحسهل  -2
تزويممممممد الطممممممالب بالجديممممممد فممممممي ترممممممسيم الهسممممممائل  -3

 التعليسية
 

)إن ظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين مالح -7
 وجدت (

 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارجا

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

تم تدريب الطمالب علما إنتقمال اامر المتعلم ممن نظمام   -
 آلخر فا نظم ا عداد

)مما همي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 يتم تعديلل وفقا لسا هه مقترحنظام اإلمتحان لن 
 عدم دراسة مكهنات الحاسب السحسهل

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -10
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

التعسممممممممق فممممممممي دراسممممممممة 
السدممممممممممممممتجدات التممممممممممممممي 
طممممرأت علمممما مكهنممممات 

 الحاسب

يتعسمممممق فمممممي دراسمممممة  
السدممممممممممتجدات التممممممممممي 

علمما مكهنممات  طممرأت
 الحاسب

 أستاذ السقرر  الفرل الدراسي الثاني 

دراسممممممممممممممممممة مكهنممممممممممممممممممات 
 الحاسب السحسهل

يممممممممممممممدرس مكهنممممممممممممممات 
 الحاسب السحسهل

 أتاذ السقرر الفرل الدراسي الثاني 

 اسم مندق المادة :  أ.م.د.أيمن  هزي 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    / 
 
 

 



 
 

 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 . اختيار الهسائل التعليسيل واستخدامها اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم والحاسب اآللي التخرص 2
 الثالثة الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )   2) عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 الدادة أعزاء هيئة التدريس بالقدم شظام الستبع الختيار لجشة االمتحاناتال 5
 ( غير متهفر  )    ( متهفر    )   نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عزه هيئة تدريس +  عزه هيئة معاونة عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 75  تحقين بالسقررعدد الطالب السل -
 73  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %               عدد   ال يهجد         100عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح                     صفر   راسب 73 
الشدبة السئهية % للشاجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
   طالب      9%( مستاز وعددهم  12.32)
 طالب 33%( جيد جدا وعددهم    45.20) 
 طالب   24%( جيد    وعددهم   32.87) 
 طالب 7%( مقبهل  وعددهم 9.58) 

 طالب  1عذر  وعددهم  1.36
 -تدريس المقرر : – 2
 نظريات التعلم. -1  السهضهعات التي تم تدريدها -

أدوار السعلمممممممممممم والسمممممممممممتعلم  -2
 فقا للشظرية البشائية.والتكشهلهجيا والترسيم التعليسي و 

 التعليم من بعد. -3
 الشذر اإللكتروني. -4



 
 

تمممممابع الهسمممممائل التعليسيمممممة  -5
 اإللكترونية 

الهسممممممممممممممممممائل التعليسيمممممممممممممممممممة  -6
 اإللكترونية 

تمممممابع الهسمممممائل التعليسيمممممة  -7
 اإللكترونية.

تمممممابع الهسمممممائل التعليسيمممممة  -8
 اإللكترونية

معممممممايير ترممممممسيم وانتمممممماي  -9
 يسية. والسقررات االلكترونيةواختيار الهسائل التعل

عشاصممممممممممممممممممر الترممممممممممممممممممسيم  -10
 التعليسي

 مبادئ الترسيم التعليسي -11
 .2تطبيقات الهيب  -12
 مراجعة نظريات التعلم. -13

% لسمما تممم تدريدممل مممن السحتممهي ا ساسممي  -
 للسقرر

80 % 

ممممممدي التمممممزام القمممممائسين بالتمممممدريس بسحتمممممهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
ا عسال الفرلية )تذنر( :   إمتحان مشترمف الفرمل 

 الدراسا
 شفهي   نظري                         قة تقهيم الطالبطري -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 ر متهافرةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غي  الهسائل السعيشة-



 
 

 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %78.04   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
إعتساد نظام التقمهام علما  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

 الفهم من خالل نظام البهنليت
لهسمممممائل تشممممماول ترمممممسيم ا -2

 التعليسية
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارجا

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

تزويمممد الطالمممب بسعلهممممات أ ثمممر عسقممما عمممن ترمممسيم  -
 الهسائل التعليسية

)مما همي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديلل وفقا لسا هه مقترح

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -10
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تعديل وضمع االسمئلة  نظام وضع ا سئلة 
واالعتسممممممممممممممام علمممممممممممممما 
االختبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارات 

 اإللكترونية

 سقررأستاذ ال  الفرل الدراسي الثاني 

 اسم مشدق السادة :  أ.م.د.أيسن فهزي 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

 (66نموذج رقم ) 
 (0269/ 0202تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 إنتاج لوحات تعميمية  اسم المقرر 1
 اآلليتكنولوجيا التعميم والحاسب   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  ر لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيا 5
 متوفر                غير متوفر           نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  لمتطبيقياستاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 159  ب الذين ددوا االمتحان عدد الطال -
          (2الغائبين )%                  عدد  111عدد  نتيجة االمتحان  -

 (1)راسب                     158ناجح  
النسبببببببببببة المئويببببببببببة % لمنبببببببببباجحين طبقببببببببببا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
 ( %9994نسبة النجاح )

 -تدريس المقرر : – 0
 التوصيف فيتم تدريس جميع اجزاء المحتوى الموجودة  ي تم تدريسهاالموضوعات الت -
% لما تم تدريسب  مبن المحتبوي اسساسبي  -

 لممقرر
81 % 

مببببدي التببببزام القببببائمين بالتببببدريس بمحتببببوي  -
 المقرر 

             <61             61-84      >85 

مببببببببدي تغطيببببببببة االمتحببببببببان لموضببببببببوعات  -
 المقرر

              <61             61-84      >85 



  
 

 تدريب عممي محاضرات نظرية             دساليب التعميم والتعمم -
                   دراسة حالةدنشطة فصمية 

منتصبببببف الفصبببببص  امتحببببباناسعمببببباص الفصبببببمية )تبببببذكر(     
 الدراسي

 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -
   دعماص فصمية  عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة         غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوافرة  الوسائص المعينة-
 غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة          المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 البوكمتعمى الفهم من خالص نظام  التقويمنظام  اعتماد -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

التبدريب  فبيالمقبرر  فبي استخدام مراعاة توظيف ما تم  -2
 الميداني

يم الموحببببببات تصببببببم فببببببياسببببببتخدام بببببببرام  الكمبيببببببوتر  -2
 التعميمية

)إن مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين  -7
 وجدت (

 الخارجيال يوجد مالحظات لممراجع 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 -)صببح وخطببب  الموضبببوعي االمتحببانتببم اسببتخدام نظبببام -1
 من متعدد( اختيار

يب التبببدر  فبببيالمقبببرر  فبببي اسبببتخدام تبببم توظيبببف مبببا تبببم  -2
 الميداني

)ما هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 و اسسباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -62
توصببببببببببببببببببببببببببببببيف  مجاالت التطوير 

 التطوير
 المسئوص عن التنفيذ توقيت التطوير 



  
 

 فببببببببيتوظيببببببببف الكمبيببببببببوتر 
تصبببميم الموحبببات التعميميبببة 

تخدم العممية  التيوالبنرات 
 التعميمية

اسببتخدام بببرام  
 فببببيالكمبيببببوتر 

تصببببببببببببببببببببببببببببببببببببميم 
الموحبببببببببببببببببببببببببببببببات 
التعميميبببببببببببببببببببببببببببببة 

 التبببببيوالبنبببببرات 
تخببببببدم العمميببببببة 
التعميميبببة وحبببص 
المشببببببببببببببببببببببكالت 

 التعميمية

 دستاذ المادة الثاني الدراسيالفصص 

 زينب ياسين محمد. د  اسم منسق المادة : 
 2121 /11 / 12  التوقيع                                              التاريخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (0269/ 0268تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 إنتاج لوحات تعميمية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 متوفر                غير متوفر           نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  المقررعدد الطالب الممتحقين ب -
 116  عدد الطالب الذين ددوا االمتحان  -
 %          1%                  عدد  111عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب ال يوجد                    116ناجح  
النسبببببببببببة المئويببببببببببة % لمنبببببببببباجحين طبقببببببببببا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
 %12993ممتاز  بنسبة  15
 %68911ة  جيد جدا بنسب 79  

 %1792جيد بنسبة    21
 %19724مقبوص بنسبة  2

 -تدريس المقرر : – 0
 تم تدريس جميع اجزاء المحتوى الموجودة فى التوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسب  مبن المحتبوي اسساسبي  -

 لممقرر
81 % 

مببببدي التببببزام القببببائمين بالتببببدريس بمحتببببوي  -
 المقرر 

             <61             61-84      >85 

مببببببببدي تغطيببببببببة االمتحببببببببان لموضببببببببوعات  -
 المقرر

              <61             61-84      >85 



  
 

 تدريب عممي محاضرات نظرية             دساليب التعميم والتعمم -
                   دراسة حالةدنشطة فصمية 

إمتحبببببان منتصبببببف الفصبببببص  اسعمببببباص الفصبببببمية )تبببببذكر(    
 الدراسى

 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -
     دعماص فصميةعممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة         غير متوافرة  المراجع العممية -
 ة        غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود  الوسائص المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 إعتماد نظام التقوبم عمى الفهم من خالص نظام البوكميت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مراعاة توظيف ما تم إستخدام  فبى المقبرر فبى التبدريب  -2
 الميدانى

اسببببببتخدام بببببببرام  الكمبيببببببوتر فببببببى تصببببببميم الموحببببببات  -3
 التعميمية

)إن مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 -اإلمتحببان الموضبببوعى )صببح وخطببب تببم اسببتخدام نظبببام -1
 إختيار من متعدد(

تبببم توظيبببف مبببا تبببم إسبببتخدام  فبببى المقبببرر فبببى التبببدريب  -2
 الميدانى

)ما هبي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 و اسسباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -62
توصببببببببببببببببببببببببببببببيف  مجاالت التطوير 

 التطوير
 ن التنفيذالمسئوص ع توقيت التطوير 



  
 

توظيببببببببف الكمبيببببببببوتر فببببببببى 
تصبببميم الموحبببات التعميميبببة 
والبنرات التى تخدم العممية 

 التعميمية

اسببتخدام بببرام  
الكمبيببببوتر فببببى 
تصببببببببببببببببببببببببببببببببببببميم 
الموحبببببببببببببببببببببببببببببببات 
التعميميبببببببببببببببببببببببببببببة 
والبنبببببرات التبببببى 
تخببببببدم العمميببببببة 
التعميميبببة وحبببص 
المشببببببببببببببببببببببكالت 

 التعميمية

 دستاذ المادة الفصص الدراسى الثانى

    
 ة : أ.م.د. يسرية عبدالحميد فرجاسم منسق الماد

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 
 

 

 

 



  
 

 (66نموذج رقم ) 

 (0268/ 0267قرير مقرر دراسي )ت
 -معمومات أساسية : –أ 

 إنتاج لوحات تعميمية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 متوفر                غير متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  6
ونببببببة  اسببببببتاذ واحببببببد لممببببببادة وعضببببببو هيئببببببة معا عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى 
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 87 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85 عدد الطالب الذين ددوا االمتحان  -
 %111طالبا ناجحا بنسبة  85عدد  نتيجة االمتحان  -

 %1  طالب راسبين 1وعدد 

النسبببببببببببة المئويببببببببببة % لمنبببببببببباجحين طبقببببببببببا  -
 يهالمتقديرات الحاصمين عم

 % ممتاز4971بنسبة  4
 % جيد جدا32994بنسبة  28
 % جيد41917بنسبة  35
 % مقبوص21917بنسبة   18

 -تدريس المقرر : – 0
 تم تدريس جميع اجزاء المحتوى الموجودة فى التوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسب  مبن المحتبوي اسساسبي  -

 لممقرر
111% 

 84       >85-61            61>            ائمين بالتببببدريس بمحتببببوي مببببدي التببببزام القبببب -



  
 

 المقرر 
مببببببببدي تغطيببببببببة االمتحببببببببان لموضببببببببوعات  -

 المقرر
           <61             61-84       >85 

 تدريب عمميمحاضرات نظرية دساليب التعميم والتعمم -
      دراسة حالةدنشطة فصمية 

ة )تببببذكر(     إمتحببببان منتصببببف الفصببببص اسعمبببباص الفصببببمي
 الدراسى

 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -
     دعماص فصميةعممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة       غير متوافرة المراجع العممية -
 رجة محدودة        غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بد الوسائص المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة       غير متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %82985  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتمببببباد نظبببببام التقبببببوبم عمبببببى الفهبببببم مبببببن خبببببالص نظبببببام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
مراعببببباة توظيبببببف مبببببا تبببببم إسبببببتخدام  فبببببى المقبببببرر فبببببى  -2

 التدريب الميدانى
)إن مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين  -7

 وجدت(
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 تم توظيف ما تم انتاج  فى المقرر فى التدريب الميدانى-

)ما هبي لم يتم تنفيذه من مقترحات ما  -9
 و اسسباب (

نظام اإلمتحان لن يبتم تعديمب  بالكامبص ولكبن جبزء منب  فقبط 
 وفقا لما هو مقترح

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -62
توصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببيف  مجاالت التطوير 

 التطوير
 المسئوص عن التنفيذ توقيت التطوير 



  
 

توظيببببببف الكمبيببببببوتر فببببببى 
تصبببببببببببببببببببببميم الموحبببببببببببببببببببببات 

تعميميببببة والبنبببببرات التبببببى ال
 تخدم العممية التعميمية

اسبببببتخدام ببببببرام  
الكمبيببببببببوتر فببببببببى 
تصببميم الموحببات 
التعميميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 
والبنببببببببرات التببببببببى 
تخبببببببببدم العمميبببببببببة 
التعميميببببببة وحببببببص 
المشبببببببببببببببببببببببببببببكالت 

 التعميمية

 دستاذ المادة الفصص الدراسى الثانى

 اسم منسق المادة   د9م9د9 يسرية عبدالحميد فرج
 التاريخ      /    /                                 التوقيع             

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (0267/ 0266تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 إنتاج لوحات تعميمية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  ت المعتمدةعدد الوحدات / الساعا 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 متوفر               غير متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
اسببببببتاذ واحببببببد لممببببببادة وعضببببببو هيئببببببة معاونببببببة   عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى 
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -:اإلحصائيات  – 6
 75 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74 عدد الطالب الذين ددوا االمتحان  -
 طالب راسب  1% وعدد 111طالبا ناجحا  74عدد  نتيجة االمتحان  -
النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
 % ممتاز63951بنسبة  47
 % جيد جدا14986بنسبة  11
 % جيد16921بنسبة  12
 % مقبوص5941بنسبة   4

 -تدريس المقرر : – 0
 تم تدريس جميع اجزاء المحتوى الموجودة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمببببببببا تببببببببم تدريسبببببببب  مببببببببن المحتببببببببوي  -

 اسساسي لممقرر
111% 

مدي التبزام القبائمين بالتبدريس بمحتبوي  -
 المقرر 
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مبببببدي تغطيبببببة االمتحبببببان لموضبببببوعات  -
 المقرر

            <61            61-84      >85 



  
 

 تدريب عمميمحاضرات نظرية دساليب التعميم والتعمم -
      دراسة حالةدنشطة فصمية 

اسعمبببباص الفصببببمية )تببببذكر(     إمتحببببان منتصببببف الفصببببص 
 الدراسى

 شفوي ظري           ن  طريقة تقويم الطالب -
     دعماص فصميةعممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة       متوافرة بدرجة محدودة      غير متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة       متوافرة بدرجة محدودة      غير متوافرة الوسائص المعينة-
 ة       متوافرة بدرجة محدودة      غير متوافرةمتوافر  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %79983   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتمببببباد نظبببببام التقبببببوبم عمبببببى الفهبببببم مبببببن خبببببالص نظبببببام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
مراعببببباة توظيبببببف مبببببا تبببببم إسبببببتخدام  فبببببى المقبببببرر فبببببى  -2

 ب الميدانىالتدري
)إن مالحظات المراجعين الخاارجيين  -7

 وجدت(
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  -8
 في العام السابق

تبببببم توظيبببببف مبببببا تبببببم انتاجببببب  فبببببى المقبببببرر فبببببى التبببببدريب  -
 الميدانى

)مبا ما لم ياتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 هي و اسسباب (

لن يبتم تعديمب  بالكامبص ولكبن جبزء منب  فقبط نظام اإلمتحان 
 وفقا لما هو مقترح

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -62
توصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببيف  مجاالت التطوير 

 التطوير
 المسئوص عن التنفيذ توقيت التطوير 

توظيببف الكمبيببوتر فببى 
تصبببببببببببببببميم الموحبببببببببببببببات 
التعميمية والبنرات التى 

 اسبببببتخدام ببببببرام 
الكمبيببببببببوتر فببببببببى 
تصببميم الموحببات 

 دستاذ المادة الفصص الدراسى الثانى



  
 

التعميميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  تخدم العممية التعميمية
والبنببببببببرات التببببببببى 
تخبببببببببدم العمميبببببببببة 
التعميميببببببة وحببببببص 
المشبببببببببببببببببببببببببببببكالت 

 التعميمية
 اسم منسق المادة : أ.د. احمد عصر

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 

 

 



 
 

 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 التحليل السهضهعي لسرادر السعرفة اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 لجشة ثالثية   لجشة االمتحانات الشظام الستبع الختيار 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
  للتطبيقياستاذ واحد للسادة وثالثة  عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 160  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 158  الذين أدوا االمتحان عدد الطالب  -
 راسب 2                158ناجح    نتيجة االمتحان  -
الشدبة السئهية % للشاجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 مستاز    5
 جيد جدا  36
 جيد      63 

 مقبهل  54
 ضعيف  1

 -تدريس المقرر : – 9
ماهية التحليل السهضهعي لسراادر السعرفاةو وأيسيتا    السهضهعات التي تم تدريدها -

وأيداف و ومدتهيات و وخطهات و كيفية التعامل مع قاهائم 
رؤوس السهضاااااااااهعاتو السيتاداتااااااااااو و لياااااااااات التحليااااااااال 

 لسرادر السعرفة الرقسية.   السهضهعي
% لسااا تاام تدريداا  ماان السحتااهي ا ساسااي  -

 للسقرر
90 % 



 
 

مااااادي التااااازام القاااااائسين بالتااااادريس بسحتاااااه   -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

         دراسة حالة     أنذطة فرلية 
مشترا  الفرال  امتحانا عسال الفرلية )تذكر( :   

 الدراسي
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ة    غير متهافرةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدود  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
اعتساااد نظااام التقاااهيم علاان الفهاام مااان خااالل نظاااام  -1 -مقرر :مقترحات تحدين ال -6

  MCQاالختبارات السهضهعية بشظام 
التااااادريب علااااان التحليااااال السهضاااااهعي ا لكترونياااااة  -2

 الحديثة. 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 الخارجيال يهجد مالحظات للسراجع 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 عام الدابقال

)صاااااح  السهضاااااهعي االمتحاااااانتااااام اساااااتخدام نظاااااام -1
 من متعدد( اختيار -وخطأ
تااااام تااااادريب الطاااااالب علااااان التحليااااال السهضاااااهعي  -2

 الرقسي
)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و ا سباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -61
 السدئهل عن التشفيذ التطهير  تهقيت تهصيف التطهير مجاالت التطهير 



 
 

نظااااااااااااااااااااااام التحليااااااااااااااااااااااال 
السهضااااهعي لسرااااادر 
السعرفاااااااااااااااااة الرقسياااااااااااااااااة 

 الحديثة. 

التااااادريب علااااان نظااااام 
نظاااااااااااااااااااام التحلياااااااااااااااااااال 
السهضهعي لسرادر 
السعرفااااااااااااااة الرقسيااااااااااااااة 
الحديثاااااة مااااان خاااااالل 
رحااااااااااااااااالت علسيااااااااااااااااة 
 لسكتبة االسكشدرية. 

 استاذ السقرر ا ول الدراسيالفرل 

 عطارأحمد الد / اسم مشدق السادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 التحليل السهضهعي لسرادر السعرفة اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  رقة / السدتهي الف 3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
 لجشة ثالثية   الشظام الستبع الختيار لجشة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثة للتطبيقن استاذ واحد للسادة وثال عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 117  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          0.85%                عدد  99.14عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب 1                116ناجح   
ين طبقا للتقديرات الشدبة السئهية % للشاجح -

 الحاصلين عليها
 %4.27مستاز   بشدبة   5
 %21.36جيد جدا  بشدبة  25
 %40.17جيد     بشدبة  47 
 %33.33مقبهل  بشدبة  39  



 
 

 %0.85ضعيف بشدبة  1
 -تدريس المقرر : – 9
ماهية التحليل السهضهعي لسراادر السعرفاةو وأيسيتا    السهضهعات التي تم تدريدها -

ومدتهيات و وخطهات و كيفية التعامل مع قاهائم  وأيداف و
رؤوس السهضاااااااااهعاتو السيتاداتااااااااااو و لياااااااااات التحليااااااااال 

 السهضهعن لسرادر السعرفة الرقسية.  
% لسااا تاام تدريداا  ماان السحتااهي ا ساسااي  -

 للسقرر
90 % 

مااااادي التااااازام القاااااائسين بالتااااادريس بسحتاااااه   -
 السقرر 
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  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
ا عسال الفرلية )تذكر( :   إمتحان مشترا  الفرال 

 الدراسن
 شفهي   نظري                         م الطالبطريقة تقهي -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السراجع العلسية -
 رةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهاف  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
اعتساااد نظااام التقاااهيم علاان الفهاام مااان خااالل نظاااام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

  MCQاالختبارات السهضهعية بشظام 
التااااادريب علااااان التحليااااال السهضاااااهعي ا لكترونياااااة  -2

 الحديثة. 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارجن



 
 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام ا متحاااااان السهضاااااهعن )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ
الطاااااالب علااااان التحليااااال السهضاااااهعي  تااااام تااااادريب -2

 الرقسي
)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9

 و ا سباب (
 ال يهجد

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -61
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

نظااااااااااااااااااااااام التحليااااااااااااااااااااااال 
السهضااااهعي لسرااااادر 
السعرفاااااااااااااااااة الرقسياااااااااااااااااة 

 الحديثة. 

لتااااادريب علااااان نظااااام ا
نظاااااااااااااااااااام التحلياااااااااااااااااااال 
السهضهعي لسرادر 
السعرفااااااااااااااة الرقسيااااااااااااااة 
الحديثاااااة مااااان خاااااالل 
رحااااااااااااااااالت علسيااااااااااااااااة 
 لسكتبة االسكشدرية. 

 استاذ السقرر الفرل الدراسن ا ول

 د / يدرية عبد الحميداسم مشدق السادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 التحليل السهضهعي لسرادر السعرفة  اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
   لجشة االمتحانات الشظام الستبع الختيار 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للسادة وثالثة للتطبيقن  عدد القائسين بالتدريس 7

 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 86  متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -
 %  ناجح    عدد ال يهجد راسب         100عدد  نتيجة االمتحان  -
الشدبة السئهية % للشاجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 طالب        19%( مستاز وعدديم  22.09)
 طالب 14%( جيد جدا وعدديم    16.27) 
 طالب   27%( جيد    وعدديم   31.39) 
 طالب 26بهل  وعدديم %( مق30.23) 

 -تدريس المقرر : – 9
ماهية التحليل السهضهعي لسراادر السعرفاةو وأيسيتا    السهضهعات التي تم تدريدها -

وأيداف و ومدتهيات و وخطهات و كيفية التعامل مع قاهائم 
 رؤوس السهضهعاتو السيتاداتا.  

% لسااا تاام تدريداا  ماان السحتااهي ا ساسااي  -
 للسقرر

80 % 

التااااازام القاااااائسين بالتااااادريس بسحتاااااهي  مااااادي -
 السقرر 
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  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -



 
 

             دراسة حالة نذطة فرليةأ 
ا عسال الفرلية )تذكر( :   إمتحان مشترا  الفرال 

 الدراسن
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ر متهافرةمتهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غي  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 % 86.08  -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
إعتساااااااد نظااااااام التقااااااهلم علاااااان الفهاااااام ماااااان خااااااالل  -1 -رر :مقترحات تحدين المق -6

 MCQاالختبارات السهضهعية بشظام 
 التدريب علن نظم التحليل السهضهعي الحديثة -2

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارجن

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

 يب علن نظم التحليل السهضهعي الحديثةالتدر  -

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 نظام ا متحان لن يتم تعديل  وفقا لسا يه مقترح

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -61
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
يم واالنتقاااال تعاااديل طريقاااة التقاااه 

 إلن االختبارات السهضهعية. 
تعااديل طريقااة التقااهيم 
واالنتقااااااااااااااااااال إلاااااااااااااااااان 
االختبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 

 السهضهعية.

 أستاذ السقرر الفرل الدراسي ا ول

 د أحمد سعيد العطاراسم مشدق السادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معلهمات أساسية : –أ 
 التحليل السهضهعي لسرادر السعرفة   اسم السقرر 1
 تكشهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / السدتهي  3
 ( عسلي 2( نظري + )  2)  عدد الهحدات / الداعات السعتسدة 4
   اتالشظام الستبع الختيار لجشة االمتحان 5
 غير متهفر         متهفر             نظام السراجعة الخارجية لالمتحان 6
اسااااااتاذ واحااااااد للسااااااادة وعزااااااه ييئااااااة معاونااااااة  عدد القائسين بالتدريس 7

 للتطبيقن 
 -معلهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب السلتحقين بالسقرر -
 73  ان عدد الطالب الذين أدوا االمتح -
 %     عدد ال يهجد راسب      100ناجح ندبة 73عدد    نتيجة االمتحان  -
الشدبة السئهية % للشاجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 طالب        25%( مستاز وعدديم  34.24)
 طالب 36%( جيد جدا وعدديم    49.31) 
 طالب   9%( جيد    وعدديم   12.32) 
 طالب 3بهل  وعدديم %( مق4.10) 

 طالب  1عذر وعدديم  1.37
 -تدريس المقرر : – 9
ماهيااة التحلياال السهضااهعي لسرااادر السعرفااةو وأيسيتاا   السهضهعات التي تم تدريدها -

وأيداف و ومدتهيات و وخطهات و كيفية التعامل مع قاهائم 
 رؤوس السهضهعات.  

% لسااا تاام تدريداا  ماان السحتااهي ا ساسااي  -
 للسقرر

80 % 

مااااادي التااااازام القاااااائسين بالتااااادريس بسحتاااااهي  -
 السقرر 

        <60          60-84         >85 



 
 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لسهضهعات السقرر -
 تدريب عسلي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

      دراسة حالة        أنذطة فرلية 
ا عسال الفرلية )تذكر( :   إمتحان مشترا  الفرال 

 الدراسن
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعسال فرلية   عسلي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 دودة    غير متهافرةمتهافرة      متهافرة بدرجة مح  السراجع العلسية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل السعيشة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  السدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %78.41   -نتيجة تقهيم الطالب للمقرر: -5
إعتساااد نظااام التقااهلم علاان الفهاام ماان خااالل تطبيااق  -1 -تحدين المقرر :مقترحات  -6

 MCQاالختبارات السهضهعية بشظام 
 السيتادتا وعالقتها بالتحليل السهضهعي.  -2

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يهجد مالحظات للسراجع الخارجن

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 الدابقالعام 

 شرح السيتادتا وعالقتها بالتحليل السهضهعي.   -

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 نظام ا متحان لن يتم تعديل  وفقا لسا يه مقترح

 -خطة التطهير للمقرر للعام القادم : -61
 السدئهل عن التشفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

شااااااااااااااااااارح السيتاداتاااااااااااااااااااا 
وعالقتهاااااااااااا بالتحليااااااااااال 

 السهضهعي

اساااتخدام أسااااليب الاااتعلم الحديثاااة 
لذاارح السيتادتااا وعالقتهااا بالتحلياال 

 السهضهعي

 أستاذ السقرر الفرل الدراسي ا ول

  مصطفي سالمة:  د/ اسم مشدق السادة 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 

 



   
 

 (61نموذج رقم ) 
 (9191-9162تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 مراكز مصادر التعمم  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي    2( نظري + )      2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   ع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتب 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد وواحد بالتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 159 ب الذين أدوا امامتحان عدد الطال -
     ناجح  158 نتيجة امامتحان  -

  راسب   1
النسببببة المئويبببة ج لمنببباجحين طبقبببا لمتقبببديرات  -

 الحاصمين عمييا
 %9994نسبة النجاح 

 -قرر :تدريس الم – 9
 -مراكزززز مصزززادر التعمم)النلزززر  والتطزززور 19 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 األثر( -األسس والفمسفات 
 اهداف مراكز مصادر التعمم 29
معزززايير تحقيزززف اهزززداف مراكزززز مصزززادر  39

 التعمم
 مكونات مراكز مصادر التعمم المعاصر 49
 مستويات  مراكز مصادر التعمم 59
 ر التعممأنواع  مراكز مصاد 69
 واقع مراكز مصادر التعمم وملكالتها9 79



   
 

لزززروط اسزززتخدام مراكزززز مصزززادر الزززتعمم  89
 وأساليب التعامل داخمها9

 وظائف مراكز مصادر التعمم 99
 إدارة خدمات مراكز مصادر التعمم 119
 مهام أمناء مراكز مصادر التعمم 119
 المواصفات الفنية لمراكز مصادر التعمم 129
طززيط شنلززاء لمراكززز مصززادر طززرف التخ 139

 التعمم
ج لمبببا تبببم تدريسبببو مبببن المحتبببو  ا ساسبببي  -

 لممقرر
 ج21 

         48-11         11>         مد  التزام القائمين بالتدريس بمحتو  المقرر  -
>48 

        48-11             11>         مد  تغطية امامتحان لموضوعات المقرر -
>48 

تززززدريب عممززززي   محاضززززرات نظريززززة       اليب التعميم والتعممأس -
 )انلطة فى السكلن( 

  تعميم إلكترونى 
      جمسات مناقلة أنلطة فصمية 

األعمززال الفصززمية )تززذكر( ت   إمتحززان منتصززف 
 الفصل الدراسى

 لفوي  نظري           طريقة تقويم الطالب -
           عمميالحضور والملاركة 
 وريةاشختبارات الد 
 إمتحان منتصف الفصل الدراسى 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     المراجع العممية -

 غير متوافرة    
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     الوسائل المعينة-

 غير متوافرة              



   
 

 وافرة      متوافرة بدرجة محدودة   مت  المستمزمات والخامات -
 غير متوافرة       

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -8
 % 98،23  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -8
تنفززززذ ملززززروع  يعمززززل كمرجززززع لززززامل يضززززم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

 مراكز مصادر التعمم من كافة الجوانب
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى رجيين )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخا -7
ما تم تنفيذه مبن مقترحبات التطبوير ابي العبام  -4

 السابق
عمزززززززززززل زيزززززززززززارات ميدانيزززززززززززة الزززززززززززى مكتبزززززززززززة  -6

 االسكندرية9
مببا لببم يببتم تنفيببذه مببن مقترحببات )مببا ىببي و  -2

 ا سباب (
 ما يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
المسببببببببببئول عببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير وير مجامات التط

 التنفيذ
تنفذ ملروع  يعمل 
كمرجع لامل يضم 

مراكز مصادر 
التعمم من كافة 

 الجوانب 

تنفذ ملروع يكون كمرجع 
لامل يضم مراكز مصادر 
التعمم من كافة الجوانب 

االهداف  –)معايير االنلاء 
 –المببرات  –الفمسفة  –

 التخطيط 99 الخ(

 استاذ المقرر صل الدراسى اماولالف

                            أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد            منسق المادة:اسم منسف المادة ت  
 التوقيع ت محمد زيدان عبد الحميد                                       التاريخ ت    /    /

 



   
 

 (61نموذج رقم ) 
 (9162-9164تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 مراكز مصادر التعمم  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي    2( نظري + )      2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   ع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتب 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد وواحد بالتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116 ب الذين أدوا امامتحان عدد الطال -
 %    111ناجح بنسبة  116 نتيجة امامتحان  -

 %1راسب  بنسبة  1
النسببببة المئويبببة ج لمنببباجحين طبقبببا لمتقبببديرات  -

 الحاصمين عمييا
 %12993ممتاز بنسبة   15
 %43997جيد جدا  بنسبة  51
 %32976جيد بنسبة     38
 %11934مقبول  بنسبة   12

 -قرر :تدريس الم – 9
 -مراكزززز مصزززادر التعمم)النلزززر  والتطزززور 19 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 األثر( -األسس والفمسفات 
 اهداف مراكز مصادر التعمم 29
معزززايير تحقيزززف اهزززداف مراكزززز مصزززادر  39

 التعمم
 مكونات مراكز مصادر التعمم المعاصر 49
 مستويات  مراكز مصادر التعمم 59



   
 

 ر التعممأنواع  مراكز مصاد 69
 واقع مراكز مصادر التعمم وملكالتها9 79
لزززروط اسزززتخدام مراكزززز مصزززادر الزززتعمم  89

 وأساليب التعامل داخمها9
 وظائف مراكز مصادر التعمم 99

 إدارة خدمات مراكز مصادر التعمم 119
 مهام أمناء مراكز مصادر التعمم 119
 المواصفات الفنية لمراكز مصادر التعمم 129
طززيط شنلززاء لمراكززز مصززادر طززرف التخ 139

 التعمم
ج لمبببا تبببم تدريسبببو مبببن المحتبببو  ا ساسبببي  -

 لممقرر
 ج21 

         48-11         11>         مد  التزام القائمين بالتدريس بمحتو  المقرر  -
>48 

        48-11             11>         مد  تغطية امامتحان لموضوعات المقرر -
>48 

تززززدريب عممززززي   محاضززززرات نظريززززة       اليب التعميم والتعممأس -
 )انلطة فى السكلن( 

      جمسات مناقلة أنلطة فصمية 
األعمززال الفصززمية )تززذكر( ت   إمتحززان منتصززف 

 الفصل الدراسى
 لفوي  نظري           طريقة تقويم الطالب -

           عمميالحضور والملاركة 
 وريةاشختبارات الد 
 إمتحان منتصف الفصل الدراسى 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     المراجع العممية -

 غير متوافرة    
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     الوسائل المعينة-



   
 

 غير متوافرة              
 وافرة      متوافرة بدرجة محدودة   مت  المستمزمات والخامات -

 غير متوافرة       
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -8
 % 98،23  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -8
تنفززززذ ملززززروع  يعمززززل كمرجززززع لززززامل يضززززم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

 مراكز مصادر التعمم من كافة الجوانب
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى رجيين )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخا -7
ما تم تنفيذه مبن مقترحبات التطبوير ابي العبام  -4

 السابق
عمزززززززززززل زيزززززززززززارات ميدانيزززززززززززة الزززززززززززى مكتبزززززززززززة  -6

 االسكندرية9
مببا لببم يببتم تنفيببذه مببن مقترحببات )مببا ىببي و  -2

 ا سباب (
 ما يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
المسببببببببببئول عببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير وير مجامات التط

 التنفيذ
تنفذ ملروع  يعمل 
كمرجع لامل يضم 

مراكز مصادر 
التعمم من كافة 

 الجوانب 

تنفذ ملروع يكون كمرجع 
لامل يضم مراكز مصادر 
التعمم من كافة الجوانب 

االهداف  –)معايير االنلاء 
 –المببرات  –الفمسفة  –

 التخطيط 99 الخ(

 استاذ المقرر صل الدراسى اماولالف

                            أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد            منسق المادة:اسم منسف المادة ت  
 التوقيع ت محمد زيدان عبد الحميد                                       التاريخ ت    /    /

 
 
 
 
 
 



   
 

 (61نموذج رقم ) 
 (9164-9167تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 مراكز مصادر التعمم  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي    2( نظري + )      2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثية لجنة ثال  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد وواحد بالتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85 عدد الطالب الذين أدوا امامتحان  -
 %1%      راسب  111نسبة النجاح  امامتحان  نتيجة -

 راسب  1ناجح            85عدد   
النسبببببببة المئويببببببة ج لمنبببببباجحين طبقببببببا  -

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
 %3953ممتاز   3  

 %45988جيد جدا  39
 %  48924جيد      41
 %2935مقبول   2

 -تدريس المقرر : – 9
األسزس  -مراكز مصادر التعمم)النلر  والتطور 19 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 األثر( -والفمسفات 
 اهداف مراكز مصادر التعمم 29
 معايير تحقيف اهداف مراكز مصادر التعمم 39
 مكونات مراكز مصادر التعمم المعاصر 49
 مستويات  مراكز مصادر التعمم 59
 أنواع  مراكز مصادر التعمم 69



   
 

 كالتها9واقع مراكز مصادر التعمم ومل 79
لروط استخدام مراكز مصادر التعمم وأسزاليب  89

 التعامل داخمها9
 وظائف مراكز مصادر التعمم 99

 إدارة خدمات مراكز مصادر التعمم 119
 مهام أمناء مراكز مصادر التعمم 119
 المواصفات الفنية لمراكز مصادر التعمم 129
 طرف التخطيط شنلاء لمراكز مصادر التعمم 139

تم تدريسو من المحتو  ا ساسي  ج لما -
 لممقرر

 ج21 

مببد  التببزام القببائمين بالتببدريس بمحتببو   -
 المقرر 

        <11         11-48         >48 

     >48    48-11             11>         مد  تغطية امامتحان لموضوعات المقرر -
تززدريب عممززي )انلززطة   محاضززرات نظريززة       أساليب التعميم والتعمم -

 فى السكلن( 
      جمسات مناقلة أنلطة فصمية 

األعمال الفصمية )تذكر( ت   إمتحان منتصف الفصل 
 الدراسى

 لفوي  نظري           طريقة تقويم الطالب -
           عمميالحضور والملاركة 
 اشختبارات الدورية 
 صل الدراسىإمتحان منتصف الف 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة         متوافرة بدرجة محدودة     المراجع العممية -

 غير متوافرة    
 متوافرة          متوافرة بدرجة محدودة     الوسائل المعينة-

 غير متوافرة              
 رجة محدودة   متوافرة      متوافرة بد  المستمزمات والخامات -

 غير متوافرة       



   
 

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -8
 ج43.78  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -8
عمززززل زيززززارات ميدانيززززة الززززى مراكززززز مصززززادر تعمززززم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -1

 مختمفة
مالحظببببات المببببراجعين الخببببارجيين )إن  -7

 وجدت (
 خارجىال يوجد مالحظات لممراجع ال

ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير ابي  -4
 العام السابق

تنقزززيح كتزززاب المقزززرر واضزززافة موضزززوعات حديثزززة  -1
 الى المقرر

ما لم يتم تنفيذه من مقترحبات )مبا ىبي  -2
 و ا سباب (

 ما يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
المسببببببببببئول عببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجامات التطوير 

 التنفيذ
عمل زيارات ميدانية 
الى مراكز مصادر 

 تعمم مختمفة 

عمل زيارات ميدانية 
الى مكتبة االسكندرية 
كاحد مراكز مصادر 

 التعمم المعاصرة 9

 استاذ المقرر الفصل الدراسى اماول

                            أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد            منسق المادة:اسم منسف المادة ت  
 التوقيع ت محمد زيدان عبد الحميد                                       التاريخ ت    /    /

 
 
 
 

 

 

 

 



   
 

 (61نموذج رقم ) 
 (9167-9161تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 مراكز مصادر التعمم  اسم المقرر 1
  تكنولوجيا التعميم والحاسب االلى  التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي    2( نظري + )      2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 تاذ واحد وواحد بالتطبيقى اس  عدد القائمين بالتدريس 7

  -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74 عدد الطالب الذين أدوا امامتحان  -
 %1راسب  1%     111نسبة النجاح  نتيجة امامتحان  -

 راسب 1ناجح               74عدد   
قببببببا النسبببببببة المئويببببببة ج لمنبببببباجحين طب -

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
 %1ممتاز  بنسبة  1  
 %14986جيد جدا   11 

 %63951جيد     47
 %21962مقبول    16 

 -تدريس المقرر : – 9
األسزس  -مراكز مصادر التعمم)النلر  والتطور 19 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 األثر( -والفمسفات 
 اهداف مراكز مصادر التعمم 29
 حقيف اهداف مراكز مصادر التعمممعايير ت 39
 مكونات مراكز مصادر التعمم المعاصر 49
 مستويات  مراكز مصادر التعمم 59
 أنواع  مراكز مصادر التعمم 69



   
 

 واقع مراكز مصادر التعمم وملكالتها9 79
لروط استخدام مراكز مصادر التعمم وأسزاليب  89

 التعامل داخمها9
 وظائف مراكز مصادر التعمم 99

 إدارة خدمات مراكز مصادر التعمم 119
 مهام أمناء مراكز مصادر التعمم 119
 المواصفات الفنية لمراكز مصادر التعمم 129
 طرف التخطيط شنلاء لمراكز مصادر التعمم 139

ج لما تم تدريسو من المحتو  ا ساسي  -
 لممقرر

 ج21 

مببد  التببزام القببائمين بالتببدريس بمحتببو   -
 المقرر 

        <11         11-48         >48 

     >48    48-11             11>         مد  تغطية امامتحان لموضوعات المقرر -
تززدريب عممززي )انلززطة   محاضززرات نظريززة       أساليب التعميم والتعمم -

 فى السكلن( 
      جمسات مناقلة أنلطة فصمية 

ان منتصف الفصل األعمال الفصمية )تذكر( ت   إمتح
 الدراسى

 لفوي  نظري           طريقة تقويم الطالب -
           عمميالحضور والملاركة 
 اشختبارات الدورية 
 إمتحان منتصف الفصل الدراسى 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة         متوافرة بدرجة محدودة     المراجع العممية -

 وافرةغير مت    
 متوافرة          متوافرة بدرجة محدودة     الوسائل المعينة-

 غير متوافرة              
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     المستمزمات والخامات -

 غير متوافرة       



   
 

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -8
 ج74.22  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -8
 تنقيح كتاب المقرر -ترحات تحسين المقرر :مق -1
مالحظببببات المببببراجعين الخببببارجيين )إن  -7

 وجدت (
 ما يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير ابي  -4
 العام السابق

عتمززاد نظززام التقززوبم عمززى الفهززم مززن خززالل نظززام  -6
 البوكميت

ىبي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحبات )مبا -2
 و ا سباب (

 ما يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجببببببببببببببببببببببامات 

 التطوير 
المسببببببببببئول عببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير

 التنفيذ
تنقيح كتاب 

 المقرر
اضافة موضوعات حديثة 

 الى المقرر
 استاذ المقرر الفصل الدراسى اماول

                            يدان عبد الحميد           أ.د/ محمد ز  منسق المادة:اسم منسف المادة ت  
 التوقيع ت محمد زيدان عبد الحميد                                       التاريخ ت    /    /

 
 

 

 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تاريخ التربية والتعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثالثية لجنة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 158  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
           %                 111.1عدد    نتيجة االمتحان  -

  ناجح               158 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 ناجح 111% 

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي ا ساسااي  -

 لممقرر
91 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااو   -
 المقرر 

        <61          61-84         >85 

  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية        أساليب التعميم والتعمم -

  تعميم إلكترونى 
             دراسة حالة أنشطة فصمية 



  
 

ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصا  الفصال 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      مية          أعمال فص   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ع الخارجىال يوجد مالحظات لممراج

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام ا متحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)ماا هاي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ وقيت التطوير ت توصي  التطوير مجاالت التطوير 

اضاااااااااااااااااافة بعااااااااااااااااا   تنقيح الكتاب
 الموضوعات

 استاذ المقرر 2119/2121العام الجامعي 

 إيمان عماراسم منسق المادة :  د/ 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 
 
 
 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تاريخ التربية والتعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثالثية لجنة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 117  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %           1.854%                عدد  99.14عدد    نتيجة االمتحان  -

 راسب 1ناجح               116 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %4.27ممتاز بنسبة  5 

 %19.65جيد جدا بنسبة   23
 %41.88جيد  بنسبة    49
 %33.33مقبول  بنسبة  39
 %1.854عي   بنسبة ض 1

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي ا ساسااي  -

 لممقرر
91 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااو   -
 المقرر 

        <61          61-84         >85 

  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



  
 

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

ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصا  الفصال 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      مية          أعمال فص   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ع الخارجىال يوجد مالحظات لممراج

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام ا متحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)ماا هاي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ وقيت التطوير ت توصي  التطوير مجاالت التطوير 

اضاااااااااااااااااافة بعااااااااااااااااا   تنقيح الكتاب
 الموضوعات

 استاذ المقرر 2119/2121العام الجامعي 

 إيمان عماراسم منسق المادة :  د/ 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تاريخ التربية والتعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثالثية لجنة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 117  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %           1.854%                عدد  99.14عدد    نتيجة االمتحان  -

 راسب 1ناجح               116 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %4.27ممتاز بنسبة  5 

 %19.65جيد جدا بنسبة   23
 %41.88جيد  بنسبة    49
 %33.33مقبول  بنسبة  39
 %1.854عي   بنسبة ض 1

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي ا ساسااي  -

 لممقرر
91 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااو   -
 المقرر 

        <61          61-84         >85 

  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



  
 

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

ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصا  الفصال 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      مية          أعمال فص   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ع الخارجىال يوجد مالحظات لممراج

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام ا متحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)ماا هاي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ وقيت التطوير ت توصي  التطوير مجاالت التطوير 

اضاااااااااااااااااافة بعااااااااااااااااا   تنقيح الكتاب
 الموضوعات

 استاذ المقرر 2119/2121العام الجامعي 

 إيمان عماراسم منسق المادة :  د/ 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تاريخ التربية والتعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          4.49عدد         %            96.51عدد   نتيجة االمتحان  -

 3راسب                          83ناجح        
النساااابة المئويااااة % لمناااااجحين طبقااااا لمتقااااديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز6.97بنسبة  6
 % جيد جدا16.27بنسبة  14
 % جيد17.44بنسبة  15
 % مقبول55.81بنسبة  48
 % ضعي 1.16بنسبة  1
 ئحة% راسب ال2.32بنسبة   2

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
% لماااااا تاااااام تدريساااااال ماااااان المحتااااااوي ا ساسااااااي  -

 لممقرر
91 % 

 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتو  المقرر  -
  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



  
 

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

ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصا  الفصال 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 فرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوا  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 84.79  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 )إن وجاادتمالحظااات المااراجعين الخااارجيين  -7
) 

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  ي العام  -8
 السابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام ا متحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)مااا هااي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير التطوير  مجاالت

 استاذ المقرر 2118/2119العام الدراسى  تحديث الموضوعات تطوير الكتاب
 إيمان عماراسم منسق المادة :  د/ 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 
 
 
 



  
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تاريخ التربية والتعميم اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %          8.1%                عدد  91.9عدد    نتيجة االمتحان  -

 راسب 6ناجح                           68      
النسااااااابة المئوياااااااة % لمنااااااااجحين طبقاااااااا لمتقاااااااديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز1.11بنسبة  1
 % جيد جدا5.41بنسبة  4
 % جيد13.51بنسبة  11
 ل% مقبو 72.97بنسبة  54
 % ضعي 1.35بنسبة  1
 راسب الئحة 6.76بنسبة  5

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
 % 91 % لما تم تدريسل من المحتوي ا ساسي لممقرر -
 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتو  المقرر  -
  >85         84-61         61>         وعات المقررمدي تغطية االمتحان لموض -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -



  
 

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصا  الفصال 

 الدراسى
 شفوي       نظري                    طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    متوافرة    المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %79.51   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقااويم عمااى الفهاام ماان خااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنفيااذه ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق
 

)ماااا هاااي و ماااا لااام ياااتم تنفياااذه مااان مقترحاااات  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
المساااااااااااااائول عاااااااااااااان  توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

 فيذالتن
إعتماد نظام التقوبم عمى الفهام  تعديل نظام التقويم

 من خالل نظام البوكميت
العااااااااااااااااااااااااااااااام الجااااااااااااااااااااااااااااااامعي 

2117/2118 
 استاذ المقرر

 اسم منسق المادة :  د/ إيمان عمار
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (0269/ 0202تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 عمم نفس اجتماعي اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 159 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 158 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1ناجح               158      نتيجة االمتحان  -
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
         ممتاز     77   
   جيد جدا 61
   جيد 23
  مقبهل 4

 -تدريس المقرر : – 0
 دراستو اىمية -  ياالجتماع النفس عمم تعريف (1 المهضهعات التي تم تدريديا -

 وعالقتبببو االجتمببباع  البببنفس بعمبببم ، المرتبطبببة المجببباالت  (2
 المبنيج) لدراسبتو المتبعبة البحب  المناىج -األخرى  بالعمهم

 (  التاريخ 
 (الهصف  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (3
 ( التجريبب  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (4
 ( اانهاعي – تعريفيا)االتجاىات (5
 (   تكهينيا – المؤثرة العهامل)  االتجاىات (6
 ( قباسيا  رق  – تعديميا)  االتجاىات (7
  عمييا المؤثرة العهامل تعريفيا)  االجتماعية التنذلة (8
 االجتماعية التنذلة انماط -االجتماعية التنذلة مؤسدات (9
  الذخرية تعريف  (17
 نظريبببة  -( النفدببب  التحميبببل نظريبببة) الذخربببية نظريبببات (11

 الدمات
 – يحكميببببا الببببذى القببببانهن  – اسبببببا يا – الذببببائعة تعريببببف  (12



 
 

 محاربتيا كيفية
 
 – التعرببببببب صببببببهر – خرائرببببببة – التعرببببببب تعريببببببف (13

  تغييره -قياسو – تفدره -مظاىره
 

 ا 97 ا لما تم تدريدو من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85         84-67          67>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-67         67>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 الدراسيمنترف الفرل  امتحاناألعمال الفرمية )تذكر( :   

 شفهي   نظري                         ريقة تقهيم الطالب  -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  المراجع العممية -
 متهافرةمتهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير   الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمب  الفيبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQالمهضهعية  نظام 
 الخارجيال يهجد مالحظات لممراجع  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -)صبببببح وخطببببب  المهضبببببهعي االمتحبببببانتبببببم اسبببببتخدام نظبببببام -1

 من متعدد( اختيار
 

)مبببا ىبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تعببببببديل وضببببببع االسببببببلمة  نظام وضع األسلمة 
واالعتمبببببببببببببببببببببام عمببببببببببببببببببببب  
 االختبارات اإللكترونية

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 مني أبه ناشي / د اسم مندق المادة :  
 قيع :                                            التاريخ :    /    /الته 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (0269/ 0268تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 عمم نفس اجتماعي اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  مدةعدد الهحدات / الداعات المعت 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  قررعدد الطالب الممتحقين بالم -
 118  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا         ال يهجد    ا          عدد 177    عدد نتيجة االمتحان  -

 ناجح              راسب118      
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
         ا5078      ندبة ممتاز     6   
 ا44076   ندبة  جيد جدا 52
 ا370288   ندبة  جيد 44
 ا13055   ندبة مقبهل 16

 -تدريس المقرر : – 0
 دراستو اىمية -  االجتماعي النفس عمم تعريف (14 المهضهعات التي تم تدريديا -

 وعالقتبببو االجتمببباع  البببنفس بعمبببم ، المرتبطبببة المجببباالت  (15
 المبنيج) لدراسبتو المتبعبة البحب  المناىج -األخرى  بالعمهم

 (  التاريخ 
 (الهصف  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (16
 ( التجريبب  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (17
 ( انهاعيا – تعريفيا)االتجاىات (18
 (   تكهينيا – المؤثرة العهامل)  االتجاىات (19
 ( قباسيا  رق  – تعديميا)  االتجاىات (27
  عمييا ؤثرةالم العهامل تعريفيا)  االجتماعية التنذلة (21
 االجتماعية التنذلة انماط -االجتماعية التنذلة مؤسدات (22
  الذخرية تعريف  (23
 نظريبببة  -( النفدببب  التحميبببل نظريبببة) الذخربببية نظريبببات (24

 الدمات



 
 

 – يحكميببببا الببببذى القببببانهن  – اسبببببا يا – الذببببائعة تعريببببف  (25
 محاربتيا كيفية

 
 – التعرببببببب صببببببهر – خرائرببببببة – التعرببببببب تعريببببببف (26

  تغييره -وقياس – تفدره -مظاىره
 

 ا 97 ا لما تم تدريدو من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85         84-67          67>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-67         67>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر( :   إمتحان منترف الفرل الدراس 

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -: اإلمكانات المتاحة لمتدريس -3
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمب  الفيبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQالمهضهعية  نظام 
 ال يهجد مالحظات لممراجع الخارج  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
عااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي ال -8

 الدابق
 -تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام اإلمتحبببببان المهضبببببهع  )صبببببح وخطببببب -1

 إختيار من متعدد(
 

)مبببا ىبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
تعببببببديل وضببببببع االسببببببلمة   نظام وضع األسلمة

واالعتمبببببببببببببببببببببام عمببببببببببببببببببببب  
 االختبارات اإللكترونية

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 أماني عبدالمقصهد/ د اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (0268/ 0267تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 عمم نفس اجتماعي اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
         راسب  ال يهجدعدد      ناجحا  177    عدد نتيجة االمتحان  -
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
       الب   14  وعددىم ممتاز ا(16027)
  الب 25وعددىم     جيد جدا ا(29077) 
  الب   32وعددىم    جيد   ( 37021) 
  الب 15وعددىم   مقبهل   (17044)

 -تدريس المقرر : – 0
 دراستو اىمية -  االجتماعي النفس عمم تعريف (1  المهضهعات التي تم تدريديا -

 االجتماع  النفس بعمم ، المرتبطة المجاالت  (2
 لدراستو المتبعة البح  المناىج -األخرى  بالعمهم وعالقتو

 (  التاريخ  المنيج)
 (الهصف  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (3
 ( يبب التجر  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (4
 ( انهاعيا – تعريفيا)االتجاىات (5
 (   تكهينيا – المؤثرة العهامل)  االتجاىات (6
 ( قباسيا  رق  – تعديميا)  االتجاىات (7
  عمييا المؤثرة العهامل تعريفيا)  االجتماعية التنذلة (8
 التنذلة انماط -االجتماعية التنذلة مؤسدات (9

 االجتماعية
  الذخرية تعريف  (17
  -( النفد  التحميل نظرية) الذخرية نظريات (11

 الدمات نظرية



 
 

 – يحكميا الذى القانهن  – اسبا يا – الذائعة تعريف  (12
 محاربتيا كيفية
 
 – التعرببب صببهر – خرائرببة – التعرببب تعريببف (13

 تغييره -قياسو – تفدره -مظاىره
 ا 97 ا لما تم تدريدو من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85         84-67          67>         ام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر مدي التز  -
  >85         84-67         67>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة  فرميةأنذطة 
 األعمال الفرمية )تذكر( :   إمتحان منترف الفرل الدراس 

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 رةمتهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهاف  المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا83053    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
تماد نظام التقهيم عمب  الفيبم مبن خبالل نظبام االختببارات اع -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQالمهضهعية  نظام 
 ال يهجد مالحظات لممراجع الخارج  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام اإلمتحبببببان المهضبببببهع  )صبببببح وخطببببب -1

 متعدد( إختيار من
 

)مبببا ىبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تحهيل محتهي المقرر إل  
 محتهي رقمي0 

تعبببببببببببببببببببببديل المحتبببببببببببببببببببببهى 
األلكترونبببببببببببي وتحهيمبببببببببببو 

 لمحتهى رقمي 

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 / أماني عبدالمقصهدد / د اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (0267/ 0266تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنهفية

 ةكمية / معهد :التربية النهعي
 قدم: تكنهلهجيا التعميم والحاسب اآللى

 -معمهمات أساسية : –أ 
 عمم نفس اجتماعي اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             م المراجعة الخارجية لالمتحاننظا 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب ال يهجد عدد    ا   ناجح  177   عدد نتيجة االمتحان  -

               
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين  بقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
       الب   1  وعددىم ممتاز ا(1035)

  الب 27وعددىم     جيد جداا36049
  الب   36وعددىم    جيد   ( 48064) 
  الب 17وعددىم   مقبهل   (130513)

 -ر :تدريس المقر  – 0
 دراستو اىمية -  االجتماعي النفس عمم تعريف (1  المهضهعات التي تم تدريديا -

 االجتماع  النفس بعمم ، المرتبطة المجاالت  (2
 لدراستو المتبعة البح  المناىج -األخرى  بالعمهم وعالقتو

 (  التاريخ  المنيج)
 (الهصف  المنيج) لدراستو المتبعة البح  المناىج (3
 ( التجريبب  المنيج) لدراستو المتبعة البح  ىجالمنا (4
 ( انهاعيا – تعريفيا)االتجاىات (5
 (   تكهينيا – المؤثرة العهامل)  االتجاىات (6
 ( قباسيا  رق  – تعديميا)  االتجاىات (7
  عمييا المؤثرة العهامل تعريفيا)  االجتماعية التنذلة (8
 ذلةالتن انماط -االجتماعية التنذلة مؤسدات (9



 
 

 االجتماعية
  الذخرية تعريف  (17
  -( النفد  التحميل نظرية) الذخرية نظريات (11

 الدمات نظرية
 – يحكميا الذى القانهن  – اسبا يا – الذائعة تعريف  (12
 محاربتيا كيفية
 
 – التعرببب صببهر – خرائرببة – التعرببب تعريببف (13

 تغييره -قياسو – تفدره -مظاىره
 ا 97 لمحتهي األساسي لممقررا لما تم تدريدو من ا -
 >85         84-67          67>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-67         67>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 عممي تدريب  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر( :   إمتحان منترف الفرل الدراس 

 شفهي   نظري                          ريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرةمتهافر   المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة  درجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا79031    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمب  الفيبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQالمهضهعية  نظام 
 ال يهجد مالحظات لممراجع الخارج  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -م نظبببببام اإلمتحبببببان المهضبببببهع  )صبببببح وخطببببب تبببببم اسبببببتخدا-1

 إختيار من متعدد(
 

)مبببا ىبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -62
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

 يلة إلكترونية تتيح 
ع االترال والتهاصل م

 أستاذ المقرر الفرل الدراسي الثانيأنذاء مهقع تعميمي 



 
 

الطالب حهل مهضهعات 
 المقرر

 لمتهاصل مع الطالب 

 أماني عبدالمقصهد / د / د اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

                                                                                                                 

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 161  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 158  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %        عدد  صفر %          111عدد    يجة االمتحان نت -

 ناجح              ال يوجد راسب 158 
النسبببببة المئويببببة % لمنبببباجحين طبقببببا لمتقببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ناجح111

 -:تدريس المقرر  – 9
 جميع أجزاء المقرر المحددة بالتوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمبببببا تببببببم تدريسببببببس مببببببن المحتببببببوي ا ساسببببببي  -

 لممقرر
91 % 

 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -
  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

  تعميم إلكترونى 
             دراسة حالة أنشطة فصمية 

ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصبف الفصبل 



   
 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

      عمال فصمية          أ   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 جة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدر   المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتمبباد نظببام التقببويم عمببى الفهببم مببن خببالل نظببام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
)إن وجببدت مالحظااات المااراجعين الخااارجيين  -7
) 

 الحظات لممراجع الخارجىال يوجد م

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام ا متحبببببان الموضبببببوعى )صبببببح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  صيف التطويرتو  مجاالت التطوير 

اضبببببببببببببببببافة بعببببببببببببببببب   تنقيح الكتاب
 الموضوعات

 استاذ المقرر 2119/2121العام الجامعي 

 منى سعيداسم منسق المادة :د/ 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %        عدد  صفر %          111عدد    يجة االمتحان نت -

 ناجح              ال يوجد راسب 116 
النسبببببة المئويببببة % لمنبببباجحين طبقببببا لمتقببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 %2559ممتاز  بنسبة  3 

 %31513جيد جدا بنسبة   36
 %41552جيد بنسبة  47
 %25586مقبول بنسبة   31

 -:تدريس المقرر  – 9
 جميع أجزاء المقرر المحددة بالتوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمبببببا تببببببم تدريسببببببس مببببببن المحتببببببوي ا ساسببببببي  -

 لممقرر
91 % 

 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -
  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 



   
 

ا عمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصبف الفصبل 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      عمال فصمية          أ   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 جة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدر   المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتمبباد نظببام التقببويم عمببى الفهببم مببن خببالل نظببام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
)إن وجببدت مالحظااات المااراجعين الخااارجيين  -7
) 

 الحظات لممراجع الخارجىال يوجد م

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام ا متحبببببان الموضبببببوعى )صبببببح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  صيف التطويرتو  مجاالت التطوير 

اضبببببببببببببببببافة بعببببببببببببببببب   تنقيح الكتاب
 الموضوعات

 استاذ المقرر 2119/2121العام الجامعي 

 منى سعيداسم منسق المادة :د/ 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          1  %            عدد 111عدد  نتيجة االمتحان  -

 1راسب                   85ناجح    
النسببببببببببة المئويبببببببببة % لمنببببببببباجحين طبقبببببببببا لمتقبببببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ممتاز3552بنسبة  3
 % جيد جدا37564بنسبة  32
 % جيد44571بنسبة  38
 % مقبول14511بنسبة  12

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
 % 91 تدريسس من المحتوي ا ساسي لممقرر% لما تم  -
 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -
  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
 ا عمال الفصمية )تذكر(: امتحان منتصف الفصل الدراسى



   
 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 85522  -ر:نتيجة تقويم الطالب لممقر  -5
اعتمبببببباد نظببببببام التقببببببويم عمببببببى الفهببببببم مببببببن خببببببالل نظببببببام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنفيااذه ماان مقترحااات التطااوير فااي العااام  -8

 السابق
 -دام نظبببام ا متحبببان الموضبببوعى )صبببح وخطبببأتبببم اسبببتخ-1

 إختيار من متعدد(
)مببببا هببببي و مااااا لاااام يااااتم تنفيااااذه ماااان مقترحااااات  -9

 ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 استاذ المقرر 2118/2119دراسى العام ال تحديث الموضوعات تطوير الكتاب
 اسم منسق المادة :  د/ ايمان عمار

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   تخصصال 2
 الثالثة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 اذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونةاست عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         1%          عدد   111عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب  1ناجح                    74  
% لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  النسبة المئوية -

 عميها
 % ممتاز257بنسبة  2
 % جيد جدا21562بنسبة  16
 % جيد43524بنسبة  32
 % مقبول32543بنسبة  24

 -تدريس المقرر : – 9
   الموضوعات التي تم تدريسها -
 % 91 % لما تم تدريسس من المحتوي ا ساسي لممقرر -
 >85         84-61          61>         س بمحتوى المقرر مدي التزام القائمين بالتدري -
  >85         84-61         61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
ية )تذكر( :   إمتحان منتصبف الفصبل ا عمال الفصم



   
 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ينةالوسائل المع-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %77517   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
قببويم عمببى الفهببم مببن خببالل نظببام اعتمبباد نظببام الت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ماااا تااام تنفياااذه مااان مقترحاااات التطاااوير فاااي العاااام  -8

 السابق
تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام ا متحبببببان الموضبببببوعى )صبببببح -1

 إختيار من متعدد( -وخطأ
)مبا هبي و ا سبباب ا لم يتم تنفيذه من مقترحاات م -9
) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
اعتمباد نظببام التقبوبم عمببى الفهببم  تعديل نظام التقويم

 من خالل نظام البوكميت
 ستاذ المقررا 2117/2118العام الجامعي 

 اسم منسق المادة :  د/ مني سعيد
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نهعية اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 159  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 158  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب1ناجح              158  نتيجة االمتحان  -
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين طبقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 ممتاز   5  

  جيد جدا30
 جيد  75
 مقبهل48

 -تدريس المقرر : – 2
    التدريس طريقة مفههم -1  المهضهعات التي تم تدريدها -

  العامة التدريس طرق  -2
   نجاحها وعهامل وعيهبها مميزاتها – المحاضرة

   االستقرائية الطريقة – الحهارية الطريقة – الكياسية الطريقة -3
  االستقراء- هربارت طريقة -4
  المذكالت حل طريقة -5

   استخدامها ومبررات وعيهبها مميزاتها
 . التعميمية األهداف -6
    الدمهكى فالهد صياغة كيفية -7
  التعميمية األهداف مجاالت -8
  التعميمية األنذطة -9

   التعميمية األنذطة اختيار معايير -10
  التعميمي النذاط وتنظيم لتخطيط العامة المبادئ -11
 اال ستخادمه والتخطيط اختيارها واسس  التعميمية الهسائل -12



 
 

   التدريس مهارات  -13
 ا 90 محتهي األساسي لممقررا لما تم تدريده من ال -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 عمميتدريب   محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 الدراسيمنترف الفرل  امتحاناألعمال الفرمية )تذكر( :   

 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة      متهافرة  المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQالمهضهعية بنظام 
 الخارجيال يهجد مالحظات لممراجع  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -)صبببببح وخطببببب  المهضبببببهعي االمتحبببببان تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام-1

 من متعدد( اختيار
 

)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -10
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تعببببببديل وضببببببع االسببببببلمة  نظام وضع األسلمة 
م عمبببببببببببببببببببببى واالعتمبببببببببببببببببببببا

 االختبارات اإللكترونية

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 صباح عبدالحكم د/ أ. .اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نهعية م المقرراس 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 رغير متهف         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 119  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 118  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا         صفر    ا                عدد  100   عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب يهجد الناجح              118 
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين طبقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 ا7.62بندبة  ممتاز   9  
 ا32.20بندبة   جيد جدا38   

 ا43.22بندبة جيد  51
 ا16.94بندبة   مقبهل 20  

 -تدريس المقرر : – 2
    التدريس طريقة مفههم -1  المهضهعات التي تم تدريدها -

  العامة سالتدري طرق  -2
   نجاحها وعهامل وعيهبها مميزاتها – المحاضرة

   االستقرائية الطريقة – الحهارية الطريقة – الكياسية الطريقة -3
  األستقراء- هربارت طريقة -4
  المذكالت حل طريقة -5

   استخدامها ومبررات وعيهبها مميزاتها
 . التعميمية األهداف -6
    الدمهكى الهدف صياغة كيفية -7
  التعميمية األهداف مجاالت -8
  التعميمية األنذطة -9

   التعميمية األنذطة اختيار معايير -10
  التعميمي النذاط وتنظيم لتخطيط العامة المبادئ -11



 
 

 ألستخادمها والتخطيط اختيارها واسس  التعميمية الهسائل -12
   التدريس مهارات  -13

 ا 90 سي لممقررا لما تم تدريده من المحتهي األسا -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

 ة حالة            دراس أنذطة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر( :   إمتحان منترف الفرل الدراسى

 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 رة بدرجة محدودة    غير متهافرةمتهافرة      متهاف  المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -ترحات تحدين المقرر :مق -6

   MCQالمهضهعية بنظام 
 ال يهجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -لمهضبببببهعى )صبببببح وخطببببب تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام اإلمتحبببببان ا-1

 إختيار من متعدد(
 

)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -10
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تعببببببديل وضببببببع االسببببببلمة  نظام وضع األسلمة 
واالعتمبببببببببببببببببببببام عمبببببببببببببببببببببى 

 بارات اإللكترونيةاالخت

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

  سماح حممي يسد/ أ. .اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 تدريس نهعيةطرق  اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ا   ناجح 100    عدد نتيجة االمتحان  -

                  راسباليهجد      عدد 

نببببببباجحين طبقبببببببا لمتقبببببببديرات الندببببببببة الملهيبببببببة ا لم -
 الحاصمين عميها

      طالب   3  وعددهم ممتاز ا(3.5) 
 طالب 28وعددهم     جيد جدا (32.56) 
 طالب   41وعددهم    جيد   ( 47.67) 
 طالب 14وعددهم   مقبهل   (16.28)

 -تدريس المقرر : – 2
    التدريس طريقة مفههم  المهضهعات التي تم تدريدها -

  العامة التدريس طرق  -2
   نجاحها وعهامل وعيهبها مميزاتها – المحاضرة

   االستقرائية الطريقة – الحهارية الطريقة – الكياسية الطريقة -3
  األستقراء- هربارت طريقة -4
  المذكالت حل طريقة -5

   استخدامها ومبررات وعيهبها مميزاتها
 . التعميمية األهداف -6
    دمهكىال الهدف صياغة كيفية -7
  التعميمية األهداف مجاالت -8
  التعميمية األنذطة -9

   التعميمية األنذطة اختيار معايير -10



 
 

  التعميمي النذاط وتنظيم لتخطيط العامة المبادئ -11
 ألستخادمها والتخطيط اختيارها واسس  التعميمية الهسائل -12
   التدريس مهارات  -13

 ا 90 األساسي لممقرر ا لما تم تدريده من المحتهي  -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

  اسة حالة            در أنذطة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر( :   إمتحان منترف الفرل الدراسى

 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 رة بدرجة محدودة    غير متهافرةمتهافرة      متهاف  المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا 85.48   -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -قترحات تحدين المقرر :م -6

   MCQالمهضهعية بنظام 
 ال يهجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -المهضبببببهعى )صبببببح وخطببببب تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام اإلمتحبببببان -1

 إختيار من متعدد(
 

)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -10
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تحهيل محتهي المقرر إلى 
 محتهي رقمي. 

تعبببببببببببببببببببببديل المحتبببببببببببببببببببببهى 
كترونبببببببببببي وتحهيمبببببببببببه األف

 لمحتهى رقمي 

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 سماح حممي يسد/ أ. .اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 



 
 

 (16نمهذج رقم ) 
 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنهفية

 ة / معهد :التربية النهعيةكمي
 قدم: تكنهلهجيا التعميم والحاسب اآللى

 -معمهمات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نهعية اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعميم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   ناتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحا 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 75  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 74  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب                    ال يهجد       ا  ناجح 100    عدد يجة االمتحان نت -
الندببببببببة الملهيبببببببة ا لمنببببببباجحين طبقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
        طالب 9 وعددهم ممتاز ا(  12.16) 
        طالب 34 وعددهم  جيد جدا ا(45.945) 
        طالب 22 وعددهم جيد     ا(29.73) 
      طالب 9 وعددهم  مقبهل ا(12.16)

 -تدريس المقرر : – 2
    التدريس طريقة مفههم  المهضهعات التي تم تدريدها -

  العامة التدريس طرق  -2
   نجاحها وعهامل وعيهبها مميزاتها – المحاضرة

   االستقرائية الطريقة – الحهارية الطريقة – الكياسية الطريقة -3
  قراءاألست- هربارت طريقة -4
  المذكالت حل طريقة -5

   استخدامها ومبررات وعيهبها مميزاتها
 . التعميمية األهداف -6
    الدمهكى الهدف صياغة كيفية -7
  التعميمية األهداف مجاالت -8



 
 

  التعميمية األنذطة -9
   التعميمية األنذطة اختيار معايير -10
  يالتعميم النذاط وتنظيم لتخطيط العامة المبادئ -11
 ألستخادمها والتخطيط اختيارها واسس  التعميمية الهسائل -12
   التدريس مهارات  -13

 ا 90 ا لما تم تدريده من المحتهي األساسي لممقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتهى المقرر  -
  >85         84-60         60>         ررمدي تغطية االمتحان لمهضهعات المق -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنذطة فرمية 
 األعمال الفرمية )تذكر( :   إمتحان منترف الفرل الدراسى

 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المراجع العممية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة   متهافرة     المدتمزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 ا95.33    -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماد نظام التقهيم عمبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQالمهضهعية بنظام 
 ال يهجد مالحظات لممراجع الخارجى إن وجدت ()مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااهير  ااي العااا   -8

 الدابق
 -تبببببم اسبببببتخدام نظبببببام اإلمتحبببببان المهضبببببهعى )صبببببح وخطببببب -1

 إختيار من متعدد(
 

)مبببا هبببي و ماااا لااام فاااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعا  القاد  : -10
 المدلهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

بيلة إلكترونية تتيح 
االترال والتهاصل مع 
الطالب حهل مهضهعات 
 المقرر

أنذاء مهقع تعميمي 
 لمتهاصل مع الطالب 

 أستاذ المقرر الفرل الدراسي الثاني



 
 

 صباح عبد الحكم د/ اسم مندق المادة :  
 التاريخ :    /    /                                        التهقيع :    

 
 
 
 

 



  
 

(66نموذج رقم )   
(8168/8169تقرير مقرر التربية الميدانية )  

-معمومات أساسية : –أ   
 التربية الميدانية اسم المقرر 1
تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2  
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
( عممي   4)      ( نظري + )     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5    
متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6 غير متوفر               
أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7  

-معمومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 6  
عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -   161  
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   161  
نتيجة االمتحان  - 0عدد  راسب                    161عدد ناجح :    

%    راسب0%     ناجح               100  
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
%100نسبة النجاح              

-تدريس المقرر : – 8  
الموضوعات التي تم تدريسها - لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني  - 1 

 بالكمية وتحديد  األهداف.
التعرف عمى المدرسة واإلدارة ومشاهدة مواقف تدريس  -2

 حقيقية.
مصغر. وتحديد مواطن اجراء جمسات المشاهدة والتدريس   -3

 القوة والضعف في المناهج الدراسي ومصادر التعمم بالمدرسة.
استمرار جمسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في  -4

اعداد الخطة اليومية. والتخطيط لمصادر التعمم التي سينتجها 
 الطالب المعمم.

تدريس حصتين كاممتين يوميا بإشراف المعمم المتعاون  -5
لمشرف التربوي، وتصميم مصادر التعمم التي سينتجها المتعمم.وا  
تدريس حصتين كاممتين يوميا باستقاللية ومسؤولية كاممة،  -6

 والبدء في إنتاج مصادر التعمم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا في إطار المسئولية   -7



  
 

 الكاممة عن التدريس. واستمرار إنتاج مصادر التعمم. 
ار في تدريس حصتين يوميا، والتدريب عمى مهارات االستمر  -8

 التقويم المناسبة لمصادر التعمم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا، والتدريب عمى مهارات  -9

 التقويم المناسبة لمتالميذ ومهارات وضع االمتحانات.
اقامة ندوة في الكمية لمناقشة خبرات الطالب المعمم لتحديد  -10

تدريب الميداني من وجهة نظرهم.جدوى برنامج ال  
تقويم الطالب من جانب إدارة المدرسة والمشرف التربوي. -11  

التقويم النهائي من جانب لجنة تقييم التدريب الميداني بالكمية. -12  
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 
         <60        √     60-84            >85  

غطية االمتحان لموضوعات مدي ت -
 المقرر

        <60       √     60-84            >85  

أساليب التعميم والتعمم - √  المالحظة المباشرة المقننة.                

√                 جلسات تدريس مصغر  

√  جلسات مناقشة                         

√  أنشطة في الفصل الدراسي           

√  ورش عمل.                           

√ ندوات.                                 
√  تعليم الكتروني                           

طريقة تقويم الطالب - شفوي      √نظري                         
عممي        √أعمال فصمية          √     

-اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3  
المراجع العممية - ة بدرجة محدودة      غير متوافرةمتوافرة      متوافر   √    
الوسائل المعينة- متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      غير متوافرة  √    
المستمزمات والخامات - متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √   
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
%   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5  
-تحسين المقرر : مقترحات -6  اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1 

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة -2
 عقد ورش عمل  -3

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 لمقرر اضافة برامج الكترونية جديدة ل -1
 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

√

 
 
 
 
 
√

 
 
 
 
  



  
 

 عقد ورش عمل  -3
)ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب (
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

-خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61  
توصيف  مجاالت التطوير 

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

 توفير - المجال العملى 
نماذج الكترونية 
 متعلقة بالمادة  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

   اسم منسق المادة :
2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

(66نموذج رقم )   
(8168/8169تقرير مقرر التربية الميدانية )  

-معمومات أساسية : –أ   
 التربية الميدانية اسم المقرر 1
تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2  
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
( عممي   4)      ( نظري + )     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5    
متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6 غير متوفر               
أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7  

-معمومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 6  
عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -   119  
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   116  
نتيجة االمتحان  - 0عدد  راسب                    116عدد ناجح :    

%    راسب0%     ناجح               100  
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
ممتاز                   جيد جدا            

مقبول                         جيد            
-تدريس المقرر : – 8  
الموضوعات التي تم تدريسها - لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني  - 1 

 بالكمية وتحديد  األهداف.
التعرف عمى المدرسة واإلدارة ومشاهدة مواقف تدريس  -2

 حقيقية.
مصغر. وتحديد مواطن اجراء جمسات المشاهدة والتدريس   -3

 القوة والضعف في المناهج الدراسي ومصادر التعمم بالمدرسة.
استمرار جمسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في  -4

اعداد الخطة اليومية. والتخطيط لمصادر التعمم التي سينتجها 
 الطالب المعمم.

تدريس حصتين كاممتين يوميا بإشراف المعمم المتعاون  -5
لمشرف التربوي، وتصميم مصادر التعمم التي سينتجها المتعمم.وا  
تدريس حصتين كاممتين يوميا باستقاللية ومسؤولية كاممة،  -6

 والبدء في إنتاج مصادر التعمم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا في إطار المسئولية   -7



  
 

 الكاممة عن التدريس. واستمرار إنتاج مصادر التعمم. 
ار في تدريس حصتين يوميا، والتدريب عمى مهارات االستمر  -8

 التقويم المناسبة لمصادر التعمم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا، والتدريب عمى مهارات  -9

 التقويم المناسبة لمتالميذ ومهارات وضع االمتحانات.
اقامة ندوة في الكمية لمناقشة خبرات الطالب المعمم لتحديد  -10

تدريب الميداني من وجهة نظرهم.جدوى برنامج ال  
تقويم الطالب من جانب إدارة المدرسة والمشرف التربوي. -11  

التقويم النهائي من جانب لجنة تقييم التدريب الميداني بالكمية. -12  
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 
         <60        √     60-84            >85  

غطية االمتحان لموضوعات مدي ت -
 المقرر

        <60       √     60-84            >85  

أساليب التعميم والتعمم - √  المالحظة المباشرة المقننة.                

√                 جلسات تدريس مصغر  

√  جلسات مناقشة                         

√  أنشطة في الفصل الدراسي           

√  ورش عمل.                           

√  ندوات.                                 
طريقة تقويم الطالب - شفوي      √نظري                         

عممي        √أعمال فصمية          √     
-اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3  
المراجع العممية - ة بدرجة محدودة      غير متوافرةمتوافرة      متوافر   √    
الوسائل المعينة- متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      غير متوافرة  √    
المستمزمات والخامات - متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √   
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
%   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5  
-تحسين المقرر : مقترحات -6  اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4 

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة -5
 عقد ورش عمل  -6

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 لمقرر اضافة برامج الكترونية جديدة ل -4
 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5
 عقد ورش عمل  -6

√

 
 
 
 
 
√

 
 
 
 
  



  
 

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

 تم تنفيذ جميع المقترحات -

-خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61  
توصيف  مجاالت التطوير 

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

 توفير - المجال العملى 
نماذج الكترونية 
 متعلقة بالمادة  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة : د/ مينا وديع جرجس 
2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

(66نموذج رقم )   
(8167/8168تقرير مقرر التربية الميدانية )  

 -معمومات أساسية : –أ 
 التربية الميدانية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي   4)      ( نظري + )     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6
 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 85  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %0عدد  راسب   %        100دد ناجحع نتيجة االمتحان  -

            85                      
النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 طالب        76%( ممتاز وعددهم  98.41)  
 طالب 9%( جيد جدا وعددهم    10.588) 
 

 -تدريس المقرر : – 8
لقببباءات تنشبببيطية لتحديبببد المدرسبببة ومنسبببق التبببدريب  - 1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 الميداني بالكمية وتحديد  األهداف.
التعببببببرف عمببببببى المدرسببببببة واإلدارة ومشبببببباهدة مواقببببببف  -2

 تدريس حقيقية.
اجببراء جمسببات المشبباهدة والتببدريس مصببغر. وتحديببد   -3

مبببواطن القبببوة والضبببعف فبببي المنببباهج الدراسبببي ومصبببادر 
 التعمم بالمدرسة.

مرار جمسبببببببات المشببببببباهدة والتبببببببدريس المصبببببببغر اسبببببببت -4
والمشاركة في اعبداد الخطبة اليوميبة. والتخطبيط لمصبادر 

 التعمم التي سينتجها الطالب المعمم.
تببببببدريس حصببببببتين كبببببباممتين يوميببببببا بإشببببببراف المعمببببببم  -5

المتعاون والمشرف التربوي، وتصميم مصادر البتعمم التبي 
 سينتجها المتعمم.



  
 

وميببا باسببتقاللية ومسببؤولية تببدريس حصببتين كبباممتين ي -6
 كاممة، والبدء في إنتاج مصادر التعمم.

االسببببتمرار فببببي تببببدريس حصببببتين يوميببببا فببببي إطببببار   -7
المسبئولية الكاممببة عببن التببدريس. واسببتمرار إنتبباج مصببادر 

 التعمم. 
االستمرار في تبدريس حصبتين يوميبا، والتبدريب عمبى  -8

 مهارات التقويم المناسبة لمصادر التعمم.
الستمرار في تبدريس حصبتين يوميبا، والتبدريب عمبى ا -9

مهبببببببارات التقبببببببويم المناسببببببببة لمتالميبببببببذ ومهبببببببارات وضبببببببع 
 االمتحانات.

اقامة ندوة في الكمية لمناقشة خبرات الطالب المعمم  -10
 لتحديد جدوى برنامج التدريب الميداني من وجهة نظرهم.

تقببويم الطببالب مببن جانببب إدارة المدرسببة والمشببرف  -11
 التربوي.

التقبببويم النهبببائي مبببن جانبببب لجنبببة تقيبببيم التبببدريب الميبببداني  -12
 بالكمية.

85<            84-60     √       60>         مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -  
مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -     <60       √      60-84            >85  

أساليب التعميم والتعمم -  √  المالحظة المباشرة المقننة.              

 √                 جلسات تدريس مصغر

 √  جلسات مناقشة                       

 √  أنشطة في الفصل الدراسي         

 √  ورش عمل.                         

 √  ندوات.                               
طريقة تقويم الطالب -  شفوي      √نظري                       

 عممي        √أعمال فصمية             √   
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المستمزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 83.98   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 امج الكترونية جديدة للمقرر اضافة بر   -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -8
 عقد ورش عمل  -9

√

 
 
 
 
 
√

 
 
 
 
  



  
 

 
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنفيااذه ماان مقترحااات التطااوير فااي العااام  -8

 السابق
 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -7
 جروب خاص بالمادة  اضافة الطالب على -8
 عقد ورش عمل  -9

)مبببا هبببي و ماااا لااام ياااتم تنفياااذه مااان مقترحاااات  -9
 األسباب (

 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج  - المجال العملى 
 الكترونية متعلقة

 بالمادة 
  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

    
  اسم منسق المادة :

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

(66نموذج رقم )   
(8166/8167تقرير مقرر التربية الميدانية )  

 : المنوفيةجامعة / أكاديمية 

 كمية / معهد :التربية النوعية
 قسم: تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي

 -معمومات أساسية : –أ 
 التربية الميدانية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي  التخصص 2
 الثالثة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي   4)      ( نظري + )     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75 ن بالمقررعدد الطالب الممتحقي -
 74 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %  راسب0%  ناجح     100 نتيجة االمتحان  -
النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا لمتقبببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
 طالب        74%( ممتاز   وعددهم  100)
 طالب 1غائب وعددهم  1.35 

 -تدريس المقرر : – 8
لقببباءات تنشبببيطية لتحديبببد المدرسبببة ومنسبببق التبببدريب  - 1 م تدريسهاالموضوعات التي ت -

 الميداني بالكمية وتحديد  األهداف.
التعببببببرف عمببببببى المدرسببببببة واإلدارة ومشبببببباهدة مواقببببببف  -2

 تدريس حقيقية.
اجببراء جمسببات المشبباهدة والتببدريس مصببغر. وتحديببد   -3

مبببواطن القبببوة والضبببعف فبببي المنببباهج الدراسبببي ومصبببادر 
 سة.التعمم بالمدر 

اسبببببببتمرار جمسبببببببات المشببببببباهدة والتبببببببدريس المصبببببببغر  -4
والمشاركة في اعبداد الخطبة اليوميبة. والتخطبيط لمصبادر 

 التعمم التي سينتجها الطالب المعمم.
تببببببدريس حصببببببتين كبببببباممتين يوميببببببا بإشببببببراف المعمببببببم  -5

المتعاون والمشرف التربوي، وتصميم مصادر البتعمم التبي 



  
 

 سينتجها المتعمم.
كبباممتين يوميببا باسببتقاللية ومسببؤولية  تببدريس حصببتين -6

 كاممة، والبدء في إنتاج مصادر التعمم.
االسببببتمرار فببببي تببببدريس حصببببتين يوميببببا فببببي إطببببار   -7

المسبئولية الكاممببة عببن التببدريس. واسببتمرار إنتبباج مصببادر 
 التعمم. 

االستمرار في تبدريس حصبتين يوميبا، والتبدريب عمبى  -8
 تعمم.مهارات التقويم المناسبة لمصادر ال

االستمرار في تبدريس حصبتين يوميبا، والتبدريب عمبى  -9
مهبببببببارات التقبببببببويم المناسببببببببة لمتالميبببببببذ ومهبببببببارات وضبببببببع 

 االمتحانات.
اقامة ندوة في الكمية لمناقشة خبرات الطالب المعمم  -10

 لتحديد جدوى برنامج التدريب الميداني من وجهة نظرهم.
لمشببرف تقببويم الطببالب مببن جانببب إدارة المدرسببة وا -11

 التربوي.
التقبببويم النهبببائي مبببن جانبببب لجنبببة تقيبببيم التبببدريب الميبببداني  -12

 بالكمية.
 85<            84-60     √        60>       مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -         <60       √      60-84            >85  
 √  المالحظة المباشرة المقننة.              أساليب التعميم والتعمم -

 √                 جلسات تدريس مصغر
 √  جلسات مناقشة                       
 √  أنشطة في الفصل الدراسي         
 √  ورش عمل.                         
 √  ندوات.                               

 شفوي      √نظري                          طريقة تقويم الطالب -
 عممي        √أعمال فصمية             √   

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √  المراجع العممية -
 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة متوافرة       √  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المستمزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %78.7    -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر   -11 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 طالب على جروب خاص بالمادة اضافة ال -11

√

 
 
 
 
 
√

 
 
 
 
  



  
 

 عقد ورش عمل  -12
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
مااا تاام تنفيااذه ماان مقترحااات التطااوير فااي العااام  -8

 السابق
 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -11
 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -11
 عقد ورش عمل  -12

)مبببا هبببي و ا لااام ياااتم تنفياااذه مااان مقترحاااات مااا -9
 األسباب (

 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج الكترونية متعلقة  المجال العملى 
 بالمادة  

 ليةادارة الك قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة : د/ عماد بديع خيري
   201التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



 
 

 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 األصهل االجتماعية للتربية اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 159  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 158  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1ناجح             158  االمتحان  نتيجة -
الندبة المئهية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 ممتاز بندبة  36
 جيد جدا بندبة  47
 جيد  بندبة    42
 مقبهل  33

 -تدريس المقرر : – 9
 أصهل التربية: مدخل مفاهيمي -1  االمهضهعات التي تم تدريده -

 مفاهيميتابع/ أصهل التربية: مدخل  -2
 التنذئة االجتماعية: مفههمها وأساسياتها   -3
 تابع/ التنذئة االجتماعية: مفههمها وأساسياتها -4
 التربية والمجتمع -5
 تابع/ التربية والمجتمع -6
 التربية والثقافة -7



 
 

 تابع/ التربية والثقافة -8
 تابع/ التربية والثقافة -9
 العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -10
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -11
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -12
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -13

سااي % لمااا تاام تدريداال ماان المحتااهي األسا -
 للمقرر

90 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااه   -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

 ة حالة            دراس أنذطة فرلية 
منترا  الفرال  امتحاناألعمال الفرلية )تذكر( :   

 الدراسي
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعمال فرلية   عملي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 رة بدرجة محدودة    غير متهافرةمتهافرة      متهاف  المراجع العلمية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقاااهيم علااى الفهاام مااان خااالل نظاااام  -1 -ترحات تحدين المقرر :مق -6

   MCQاالختبارات المهضهعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 الخارجيال يهجد مالحظات للمراجع 

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

)صاااااح  لمهضاااااهعيا االمتحاااااانتااااام اساااااتخدام نظاااااام -1
 من متعدد( اختيار -وخطأ



 
 

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -61
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

تعديل وضاع االسائلة  نظام وضع األسئلة 
واالعتمااااااااااااااام علااااااااااااااى 

ارات االختباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 اإللكترونية

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 د / ياسر ميمهن اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 (66نمهذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمهمات أساسية : –أ 
 عية للتربيةاألصهل االجتما اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة  ئمين بالتدريسعدد القا 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 119  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 118  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %                عدد  صفر   %         100عدد     نتيجة االمتحان  -

 ناجح             ال يهجد راسب118   
الندبة المئهية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 %31.35ممتاز بندبة  37
 %35.59جيد جدا بندبة  42
 %        21.186جيد  بندبة    25
 %11.864مقبهل بندبة  14

 -تدريس المقرر : – 9
 أصهل التربية: مدخل مفاهيمى -1  المهضهعات التي تم تدريدها -

 تربية: مدخل مفاهيمىتابع/ أصهل ال -2
 التنذئة االجتماعية: مفههمها وأساسياتها   -3
 تابع/ التنذئة االجتماعية: مفههمها وأساسياتها -4
 التربية والمجتمع -5
 تابع/ التربية والمجتمع -6
 التربية والثقافة -7
 تابع/ التربية والثقافة -8



 
 

 تابع/ التربية والثقافة -9
 ى التعليم والثقافةالعهلمة وانعكاساتها عل -10
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -11
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -12
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -13

% لمااا تاام تدريداال ماان المحتااهي األساسااي  -
 للمقرر

90 % 

حتاااااه  مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بم -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنذطة فرلية 
تذكر( :   إمتحان منترا  الفرال األعمال الفرلية )

 الدراسى
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعمال فرلية   عملي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المراجع العلمية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
الفهاام مااان خااالل نظاااام اعتماااد نظااام التقاااهيم علااى  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQاالختبارات المهضهعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يهجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

تااااام اساااااتخدام نظاااااام اإلمتحاااااان المهضاااااهعى )صاااااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

 ال يهجد)ماا ياي تنفياذه مان مقترحاات ما لم يتم  -9



 
 

 و األسباب (
 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -61

 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
تعديل وضاع االسائلة  نظام وضع األسئلة 

واالعتمااااااااااااااام علااااااااااااااى 
االختبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 

 اإللكترونية

 قررأستاذ الم  الفرل الدراسي الثاني 

 د / ياسر ميمهن اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (66نمهذج رقم ) 



 
 

 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )
 جامعة / أكاديمية : المنهفية

 كمية / معهد :التربية النهعية

 قدم: تكنهلهجيا التعميم والحاسب اآللى
 -معمهمات أساسية : –أ 
 األصهل االجتماعية للتربية اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
  لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 87  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 86  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %ناجح  عدد ال يهجد  راسب         100د   عد نتيجة االمتحان  -
النداااابة المئهيااااة % للناااااجحين طبقااااا للتقااااديرات  -

 الحاصلين عليها
 طالب        13%( ممتاز وعدديم  15.12)
 طالب 10%( جيد جدا وعدديم    62.49) 
 طالب   28%( جيد    وعدديم   32.56) 
 طالب 35%( مقبهل  وعدديم 40.697) 

 -مقرر :تدريس ال – 9
 أصهل التربية: مدخل مفاهيمى -1  المهضهعات التي تم تدريدها -

 تابع/ أصهل التربية: مدخل مفاهيمى -2
التنذااااااااااااااااائة االجتماعياااااااااااااااااة: مفههمهاااااااااااااااااا    -3

 وأساسياتها
تااااااااابع/ التنذاااااااائة االجتماعيااااااااة: مفههمهااااااااا  -4

 وأساسياتها



 
 

 التربية والمجتمع -5
 تابع/ التربية والمجتمع -6
 ثقافةالتربية وال -7
 تابع/ التربية والثقافة -8
 تابع/ التربية والثقافة -9
 العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -10
تااااابع/ العهلمااااة وانعكاساااااتها علااااى التعلاااايم  -11

 والثقافة
تااااابع/ العهلمااااة وانعكاساااااتها علااااى التعلاااايم  -12

 والثقافة
تااااابع/ العهلمااااة وانعكاساااااتها علااااى التعلاااايم  -13

 والثقافة
% لماااااا تااااام تدريدااااال مااااان المحتاااااهي األساساااااي  -

 للمقرر
90 % 

         84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحته  المقرر  -
>85 

          84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
>85 

تااااااااادريب   ضااااااااارات نظرياااااااااة     محا        أساليب التعليم والتعلم -
 عملي
             دراسة حالة أنذطة فرلية 

األعمااااال الفراااالية )تااااذكر( :   إمتحااااان منتراااا  
 الفرل الدراسى

 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -
                أعمال فرلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
متاااهافرة      متاااهافرة بدرجاااة محااادودة    غياااار   راجع العلميةالم -

 متهافرة
متاااهافرة      متاااهافرة بدرجاااة محااادودة    غياااار   الهسائل المعينة-



 
 

 متهافرة
متاااهافرة      متاااهافرة بدرجاااة محااادودة    غياااار   المدتلزمات والخامات -

 متهافرة
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 % 83.41  -جة تقهيم الطالب لممقرر:نتي -5
اعتماااااد نظااااام التقااااهيم علااااى الفهاااام ماااان خااااالل  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQنظام االختبارات المهضهعية بنظام 
)إن وجاادت مالحظااات المااراجعين الخااارجيين  -7
) 

 ال يهجد مالحظات للمراجع الخارجى

لعام ما تم تنفيذه من مقترحات التطهير  ي ا -8
 الدابق

تاام اسااتخدام نظااام اإلمتحااان المهضااهعى )صااح -1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)مااا يااي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9
 األسباب (

 ال يهجد

 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -61
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 
رر تحهيال محتاهي المقاا
 إلى محتهي رقمي. 

تعااااااااااااااااااااااديل المحتااااااااااااااااااااااه  
األفكترونااااااااااااي وتحهيلاااااااااااال 

 لمحته  رقمي 

 أستاذ المقرر  الفرل الدراسي الثاني 

 د / ياسر ميمهن اسم مندق المادة :  
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 

 
 
 

 (66نمهذج رقم ) 



 
 

 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )
 -معمهمات أساسية : –أ 
 األصهل االجتماعية للتربية اسم المقرر 1
 تكنهلهجيا التعليم   التخرص 2
 الثالثة  الفرقة / المدتهي  3
 ( نظري  2)  عدد الهحدات / الداعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متهفر         متهفر             المتحاننظام المراجعة الخارجية ل 6
 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمهمات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 75  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 74  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 د راسب     %  ناجح      عدد ال يهج 100عدد  نتيجة االمتحان  -
الندبة المئهية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 طالب        28% ممتاز وعدديم  37.83

 طالب 27%( جيد جدا وعدديم 36.48) 
 طالب   8( جيد    وعدديم   10.81) 
 طالب 11(   مقبهل  وعدديم 14.86)

 -تدريس المقرر : – 9
 أصهل التربية: مدخل مفاهيمى -1  المهضهعات التي تم تدريدها -

 تابع/ أصهل التربية: مدخل مفاهيمى -2
 التنذئة االجتماعية: مفههمها وأساسياتها   -3
 تابع/ التنذئة االجتماعية: مفههمها وأساسياتها -4
 التربية والمجتمع -5
 تابع/ التربية والمجتمع -6
 التربية والثقافة -7
 تابع/ التربية والثقافة -8
 بع/ التربية والثقافةتا -9
 العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -10



 
 

 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -11
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -12
 تابع/ العهلمة وانعكاساتها على التعليم والثقافة -13

 % لمااا تاام تدريداال ماان المحتااهي األساسااي -
 للمقرر

90 % 

مااااادي التااااازام القاااااائمين بالتااااادريس بمحتاااااه   -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لمهضهعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

  حالة            دراسة أنذطة فرلية 
األعمال الفرلية )تذكر( :   إمتحان منترا  الفرال 

 الدراسى
 شفهي   نظري                         طريقة تقهيم الطالب -

                أعمال فرلية   عملي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 بدرجة محدودة    غير متهافرة متهافرة      متهافرة  المراجع العلمية -
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  الهسائل المعينة-
 متهافرة      متهافرة بدرجة محدودة    غير متهافرة  المدتلزمات والخامات -
 ال يهجد  -قيهد إدارية وتنظيمية: -4
 % 81.48  -نتيجة تقهيم الطالب لممقرر: -5
اعتماااد نظااام التقاااهيم علااى الفهاام مااان خااالل نظاااام  -1 -مقترحات تحدين المقرر : -6

   MCQاالختبارات المهضهعية بنظام 
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يهجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاهير  اي  -8
 العام الدابق

ن المهضاااااهعى )صاااااح تااااام اساااااتخدام نظاااااام اإلمتحاااااا-1
 إختيار من متعدد( -وخطأ

)ماا ياي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يهجد



 
 

 -خطة التطهير لممقرر لمعام القادم : -61
 المدئهل عن التنفيذ تهقيت التطهير  تهصيف التطهير مجاالت التطهير 

بيئة إلكترونية تتيح 
االترال والتهاصل 
مع الطالب حهل 

ضهعات المقررمه   

أنذاء مهقع تعليمي 
 للتهاصل مع الطالب 

 أستاذ المقرر الفرل الدراسي الثاني

 اسم مندق المادة :  د / ياسر ميمهن 
 التهقيع :                                            التاريخ :    /    /

 


