
 

 

 م 6102/6102 عزف آلة ثبنية )كالرينث( دراسيجقزيز هقزر 

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 عضف آٌخ ثبٔيخ )والسيٕذ( ِّزذ اعُ اٌّمشس 1

 اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ اٌزخصص 2

 اٌثبٌثخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

 ( عٍّي2( ٔظشي + )    )    عذد اٌٛحذاد / اٌغبعبد اٌّعزّذح 4

 يزُ رحذيذ ٌدٕخ ثالثيخ ِشىٍخ ِٓ لجً ِدٍظ اٌمغُ إٌظبَ اٌّزجع الخزيبس ٌدٕخ االِزحبٔبد 5

 غيش ِزٛفش  ٔظبَ اٌّشاخعخ اٌخبسخيخ ٌالِزحبْ 6

 عضٛ ٘يئخ رذسيظ ٚ ِذسط ِغبعذ عذد اٌمبئّيٓ ثبٌزذسيظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -إلحصبئيبت :ا – 0

 42 عذد اٌطالة اٌٍّزحميٓ ثبٌّمشس -

 3 عذد اٌطالة اٌزيٓ أدٚا االِزحبْ  -

 % (111(  ) 3ٔبخح عذد) ٔزيدخ االِزحبْ  -

 % (1( )  1ساعت عذد )

إٌغجخ اٌّئٛيخ % ٌٍٕبخحيٓ طجمب ٌٍزمذيشاد  -

 اٌحبصٍيٓ عٍيٙب

 %  ( خيذ خذا  66.67% ( ِّزبص، ) 1)

 %( ِمجٛي 1  %( خيذ، ) 33.33)

 -جذريس الوقزر : – 6

 %011 اٌّٛضٛعبد اٌزي رُ رذسيغٙب -

 ٌٍزٕفظ ٚرّبسيٓ ٌألصبثع رىٕيه رّبسيٓ - األعبعي ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذسيغٗ رُ ِب

 .اٌّخزٍفخ إٌطك ألعبٌيت رّبسيٓ-

 .ٚ٘جٛطب صعٛدا أٚوزبف2 ن/ال عٍُ-

 . ن/ ال عٍُ أسثيح -

 .ٚ٘جٛطب صعٛدا Giampiere   1 رّشيٓ -

 .اٌٍحٕيخ ٚاٌمفضاد ٌألصبثع رىٕيه رذسيجبد-

 .عٍيٗ ٚرذسيجبد أٚي صٛد  1Lefevre رّشيٓ-

 .ثبألسثيح ٚ٘جٛطب صعٛدا أٚوزبف 2 ن/bِي عٍُ -

 %111< ِذي اٌزضاَ اٌمبئّيٓ ثبٌزذسيظ ثّحزٛي اٌّمشس  -

 % 55<  ِذي رغطيخ االِزحبْ ٌّٛضٛعبد اٌّمشس -

 اعزشاريديخ اٌجيبْ اٌعٍّي ُ ٚاٌزعٍُأعبٌيت اٌزعٍي -

 اعزشاريديخ اٌزعٍُ اٌزعبٚٔي

 اعزشاريديخ اٌزعٍُ اٌزاري

 اعزشاريديخ حً اٌّشىالد

 أعّبي اٌغٕخ طشيمخ رمٛيُ اٌطالة -

 االِزحبْ اٌعٍّي

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

)     ( غيش  ِزٛافشح )     ( ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح )   √(  اٌّشاخع اٌعٍّيخ -

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غيش √ ( )     ( ِزٛافشح )   اٌٛعبئً اٌّعيٕخ-

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غيش √  ( )   ( ِزٛافشح )   اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -

 ِزٛافشح

 ال رٛخذ.  -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 %77.77  -س:ٔزيدخ رمٛيُ اٌطالة ٌٍّمش -5



 

 

 رٛفيش حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛد. - -ِمزشحبد رحغيٓ اٌّمشس : -6

 رٛفيش آالد ِٓ ِبسوخ عبٌيخ اٌدٛدح. -

 ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشديخ ِٓ خالي رٛصيع ِمطٛعبد راد. -

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛليٓ ِٙبسيب في اٌعضف ِٚمطٛعبد   -

 ٚرّبسيٓ رمٕيخ ٌعالج اٌضعفبء

 ي حً اٌّشبوً اٌزمٕيخ أثٕبء اٌعضف.رذسيت اٌطبٌت عٍ -

االعزّبد عٍي االعزشاريديبد اٌعٍّيخ ِثً اٌزعٍُ اٌزعبٚٔي  -

 ٚاٌجيبْ اٌعٍّي.

اٌزذسيظ اٌزعبٚٔي ِٓ خالي رمغيُ اٌطالة اٌي ِدّٛعبد  -

 صغيشح

 ال رٛخذ. ِالحظبد اٌّشاخعيٓ اٌخبسخييٓ )إْ ٚخذد ( -7

اٌعبَ ِب رُ رٕفيزٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزطٛيش في  -5

 اٌغبثك

 رٛصيع رٛصيف اٌّمشس عٍي اٌطالة في أٚي عىشٓ. -1

 ِٕبلشخ رٛصيف اٌّمشس شفٙيب في اٚي عىشٓ. -2

 ثٕبء ِدّٛعخ اٌىزشٚٔيخ ٌٍزٛاصً ثيٓ االعزبر ٚاٌطالة -3

 رٛصيع إعزجيبْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس في آخش عىشٓ. -4

 بٌىٍيخٍِئ رمشيش اٌّمشس ٚرغٍيّٗ اٌي ٚحذح ضّبْ اٌدٛدح ث -5

ِب ٌُ يزُ رٕفيزٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب ٘ي ٚ األعجبة  -7

) 

 رُ اٌزٕفيز ِب عذا حدشح ِعضٌٚخ  اٌصٛد.

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

 

 م.م/ عوبد هحوود -نسق الوبدة: د/ عذلية يوسفاسن ه

                        م.م/ عوبد هحوود -د/ عذلية يوسفالحوقيع                                           

 

 جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز
جوقيث 

 الحطويز

الوسئول عن 

 الحنفيذ

 رطٛيش ِحزٜٛ اٌّمشس

 ِمطٛعبد راد.ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشديخ ِٓ خالي رٛصيع 

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛليٓ ِٙبسيب في اٌعضف ِٚمطٛعبد  ٚرّبسيٓ 

 رمٕيخ ٌعالج اٌضعفبء

لجً ثذايخ 

 اٌزيشَ
 أعزبر اٌّبدح

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ رذسيت اٌطبٌت عٍي حً اٌّشبوً اٌزمٕيخ أثٕبء اٌعضف.

 رطٛيش طشق اٌزذسيظ

ٌزعٍُ اٌزعبٚٔي ٚاٌجيبْ االعزّبد عٍي االعزشاريديبد اٌعٍّيخ ِثً ا

 اٌعٍّي.

 اٌزذسيظ اٌزعبٚٔي ِٓ خالي رمغيُ اٌطالة اٌي ِدّٛعبد صغيشح 

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

رطٛيش رىٌٕٛٛخيب اٌزعٍيُ 

 ثبٌّمشس
 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ ثٕبء ِدّٛعخ اٌىزشٚٔيخ ٌٍزٛاصً ثيٓ االعزبر ٚاٌطالة

 رطٛيش رمٛيُ اٌّمشس

ٕبئي اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصحيح االخطبء ٌٍطالة اٌزمٛيُ اٌج

 ٚرعشيفُٙ ثٙب.

رمذيُ رغزيخ ساخعخ ِٓ خالي رصحيح االخطبء أثٕبء اٌعضف 

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعشيفُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 رشديع اٌطالة عٍي رمييُ اٌغىشٓ ٚطشيمخ اٌزذسيظ ثبٔزظبَ.

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

 بدحأعزبر اٌّ أثٕبء اٌزذسيظ

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

 رطٛيش رٕفيز اٌّمشس

 أعزبر اٌّبدح ثذايخ اٌزيشَ ِٕبلشخ رٛصيف اٌّمشس شفٙيب في اٚي عىشٓ.

 رٛصيع إعزجيبْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس في آخش عىشٓ.

 ٍِئ رمشيش اٌّمشس ٚرغٍيّٗ اٌي ٚحذح ضّبْ اٌدٛدح ثبٌىٍيخ
 أعزبر اٌّبدح ٔٙبيخ اٌزشَ



 

 

 م 6102/6102عزف آلة ثبنية )كالرينث(  دراسيجقزيز هقزر 

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 عضف آٌخ ثبٔيخ )والسيٕذ( ِّزذ اعُ اٌّمشس 1

 اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ اٌزخصص 2

 اٌثبٌثخ اٌفشلخ / اٌّغزٛي 3

 ( عٍّي2)       ( ٔظشي + ) عذد اٌٛحذاد / اٌغبعبد اٌّعزّذح 4

 ِشىٍخ ِٓ لجً ِدٍظ اٌمغُ يزُ رحذيذ ٌدٕخ ثالثيخ  إٌظبَ اٌّزجع الخزيبس ٌدٕخ االِزحبٔبد 5

 غيش ِزٛفش  ٔظبَ اٌّشاخعخ اٌخبسخيخ ٌالِزحبْ 6

 عضٛ ٘يئخ رذسيظ ٚ ِذسط ِغبعذ عذد اٌمبئّيٓ ثبٌزذسيظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 55 عذد اٌطالة اٌٍّزحميٓ ثبٌّمشس -

 3 عذد اٌطالة اٌزيٓ أدٚا االِزحبْ  -

 % (111(  ) 3ٔبخح عذد) ْ ٔزيدخ االِزحب -

 % (1( )  1ساعت عذد )

إٌغجخ اٌّئٛيخ % ٌٍٕبخحيٓ طجمب ٌٍزمذيشاد  -

 اٌحبصٍيٓ عٍيٙب

 %  ( خيذ خذا  66.67% ( ِّزبص، ) 1)

 %( ِمجٛي 1%( خيذ، )   33.33)

 -جذريس الوقزر : – 6

 %011 اٌّٛضٛعبد اٌزي رُ رذسيغٙب -

 رّبسيٓ رىٕيه ٌألصبثع ٚرّبسيٓ ٌٍزٕفظ - ٌٍّمشساألعبعي  ِٓ اٌّحزٜٛ رذسيغٗ رُ ِب

 رّبسيٓ ألعبٌيت إٌطك اٌّخزٍفخ.-

 أٚوزبف صعٛدا ٚ٘جٛطب.2عٍُ ال/ن -

 أسثيح عٍُ ال /ن . -

 صعٛدا ٚ٘جٛطب. Giampiere   1رّشيٓ  -

 رذسيجبد رىٕيه ٌألصبثع ٚاٌمفضاد اٌٍحٕيخ.-

 صٛد أٚي ٚرذسيجبد عٍيٗ.  1Lefevreرّشيٓ -

يعٍُ ِ -
b

 أٚوزبف صعٛدا ٚ٘جٛطب ثبألسثيح. 2/ن 
 

 %111< ِذي اٌزضاَ اٌمبئّيٓ ثبٌزذسيظ ثّحزٛي اٌّمشس  -

 % 55<  ِذي رغطيخ االِزحبْ ٌّٛضٛعبد اٌّمشس -

 اعزشاريديخ اٌجيبْ اٌعٍّي أعبٌيت اٌزعٍيُ ٚاٌزعٍُ -

 اعزشاريديخ اٌزعٍُ اٌزعبٚٔي

 اعزشاريديخ اٌزعٍُ اٌزاري

 ّشىالداعزشاريديخ حً اٌ

 أعّبي اٌغٕخ طشيمخ رمٛيُ اٌطالة -

 االِزحبْ اٌعٍّي

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذريس : -3

ِزٛافشح )     ( ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غيش )   √(  اٌّشاخع اٌعٍّيخ -

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غيش √ ( )     ( ِزٛافشح )   اٌٛعبئً اٌّعيٕخ-

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غيش √  ( )   ( ِزٛافشح )   اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -

 ِزٛافشح

 ال رٛخذ.  -قيود إدارية وجنظيوية: -4

 %53.15  -ٔزيدخ رمٛيُ اٌطالة ٌٍّمشس: -5

ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشديخ ِٓ خالي رٛصيع ِمطٛعبد راد  - -ِمزشحبد رحغيٓ اٌّمشس : -6



 

 

زفٛليٓ ِٙبسيب في اٌعضف ِٚمطٛعبد  ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّ

 ٚرّبسيٓ رمٕيخ ٌعالج اٌضعفبء

 رذسيت اٌطبٌت عٍي حً اٌّشبوً اٌزمٕيخ أثٕبء اٌعضف. -

االعزّبد عٍي االعزشاريديبد اٌعٍّيخ ِثً اٌزعٍُ اٌزعبٚٔي  -

 ٚاٌجيبْ اٌعٍّي.

اٌزذسيظ اٌزعبٚٔي ِٓ خالي رمغيُ اٌطالة اٌي ِدّٛعبد  -

 صغيشح 

 ٔيخ ٌٍزٛاصً ثيٓ االعزبر ٚاٌطالةثٕبء ِدّٛعخ اٌىزشٚ -

اٌزمٛيُ اٌجٕبئي اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصحيح االخطبء  -

 ٌٍطالة ٚرعشيفُٙ ثٙب.

رمذيُ رغزيخ ساخعخ ِٓ خالي رصحيح االخطبء أثٕبء اٌعضف  -

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعشيفُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 رشديع اٌطالة عٍي رمييُ اٌغىشٓ ٚطشيمخ اٌزذسيظ ثبٔزظبَ. -

 ال رٛخذ. د اٌّشاخعيٓ اٌخبسخييٓ )إْ ٚخذد (ِالحظب -7

ِب رُ رٕفيزٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزطٛيش في اٌعبَ  -5

 اٌغبثك
 رذسيت اٌطبٌت عٍي حً اٌّشبوً اٌزمٕيخ أثٕبء اٌعضف. -

االعزّبد عٍي االعزشاريديبد اٌعٍّيخ ِثً اٌزعٍُ اٌزعبٚٔي  -

 ٚاٌجيبْ اٌعٍّي.

يح االخطبء اٌزمٛيُ اٌجٕبئي اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح -

 ٌٍطالة ٚرعشيفُٙ ثٙب.

رمذيُ رغزيخ ساخعخ ِٓ خالي رصحيح االخطبء أثٕبء اٌعضف  -

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعشيفُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 رُ اٌزٕفيز ِب ٌُ يزُ رٕفيزٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب ٘ي ٚ األعجبة  -7

 -خطة الحطويز للوقزر للعبم القبدم : -01

      م.م/ عوبد هحوود -د/ عذلية يوسف الحوقيع          م.م/ عوبد هحوود -هنسق الوبدة: د/ عذلية يوسف

 جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز
 جوقيث

 الحطويز

الوسئول عن 

 الحنفيذ

 رطٛيش ِحزٜٛ اٌّمشس

 ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشديخ ِٓ خالي رٛصيع ِمطٛعبد راد.

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛليٓ ِٙبسيب في اٌعضف ِٚمطٛعبد  ٚرّبسيٓ 

 رمٕيخ ٌعالج اٌضعفبء

لجً ثذايخ 

 اٌزيشَ
 أعزبر اٌّبدح

 أعزبر اٌّبدح ٕبء اٌزذسيظأث رذسيت اٌطبٌت عٍي حً اٌّشبوً اٌزمٕيخ أثٕبء اٌعضف.

 رطٛيش طشق اٌزذسيظ

االعزّبد عٍي االعزشاريديبد اٌعٍّيخ ِثً اٌزعٍُ اٌزعبٚٔي ٚاٌجيبْ 

 اٌعٍّي.

 اٌزذسيظ اٌزعبٚٔي ِٓ خالي رمغيُ اٌطالة اٌي ِدّٛعبد صغيشح 

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

رطٛيش رىٌٕٛٛخيب اٌزعٍيُ 

 ثبٌّمشس
 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ زٛاصً ثيٓ االعزبر ٚاٌطالةثٕبء ِدّٛعخ اٌىزشٚٔيخ ٌٍ

 رطٛيش رمٛيُ اٌّمشس

اٌزمٛيُ اٌجٕبئي اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصحيح االخطبء ٌٍطالة 

 ٚرعشيفُٙ ثٙب.

رمذيُ رغزيخ ساخعخ ِٓ خالي رصحيح االخطبء أثٕبء اٌعضف 

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعشيفُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 اٌغىشٓ ٚطشيمخ اٌزذسيظ ثبٔزظبَ.رشديع اٌطالة عٍي رمييُ 

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذسيظ

 رٕفيز اٌّمشسرطٛيش 

 أعزبر اٌّبدح ثذايخ اٌزيشَ ِٕبلشخ رٛصيف اٌّمشس شفٙيب في اٚي عىشٓ.

 رٛصيع إعزجيبْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس في آخش عىشٓ.

 ئ رمشيش اٌّمشس ٚرغٍيّٗ اٌي ٚحذح ضّبْ اٌدٛدح ثبٌىٍيخٍِ
 أعزبر اٌّبدح ٔٙبيخ اٌزشَ



 

 

 

 6106/6107عمم النفس االجتماعى عا م   تقرير مقرر دراسي
  

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

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

 عميها
 جيد جدا160 -  ممتاز  25

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

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

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

 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11



 

 

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

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

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

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

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

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

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

تنفيذه من مقترحات التطوير في ما تم  -8
 العام السابق

 تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت في الشائعات-1

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

 تم  تنقيذ المقترحات -1

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات 

والتى تمثمت في 
التعصب 
 والشائعات

 توصيف التطوير
سوف يتم مناقشتة  -

الشائعات من 
 –خالل )المعنى 

مدى  –النشأة 
األنواع  –انتشارها 
طرق  –االسباب 

 توقيت التطوير 
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود



 

 

 الحمول –التحكم   
 

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

                  التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

 

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

 
 -معمومات أساسية : –أ 

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

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

 جيد جدا
 ( مقبول  26.4   )  (جيد  40.0  ) 

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

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

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

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

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -



 

 

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

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

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

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

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

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

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

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

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 وير توقيت التط
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

    
    

 
                              أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

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



 

 

 2019/ 2018عمم النفس االجتماعى عام
 

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

 عميها
 - جيد جدا288   -ممتاز 41

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

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى  -2
 وعالقته بالعموم األخرى

المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى  -3
) 

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

 عميها (
 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10



 

 

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

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

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

 –عمى المجتمع في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
 الغش -التعصب 

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

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

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

 
 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

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

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ

أمانى  أ.د
عبد 



 

 

 والشائعات
 

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

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

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 المقصود

    
    
 

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

 
  6109التاريخ  :     /   /                                                                       التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي
 2020/ 2019عمم النفس االجتماعى عام



 

 

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

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

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

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

 دراسته
المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس  -2

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

 التاريخى (
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -4

 الوصفى(
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -5

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 



 

 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
سوف  أخالق المجتمع الطالبى -

يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االنحدار مدى  –النشأة  –

طرق  –االسباب  - االخالقى
 الحمول  –الوقاية 

فى بالنسبة لموضوع الشائعات  -
سوف يتم جائحة الكورونا

 –مناقشتة من خالل )المعنى 
 –مدى انتشارها  –النشأة 

طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول –

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ
أ.د أمانى 

عبد 
 المقصود

 
             أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

 
                             :               المقصود عبد أمانى       يعالتوق

    

 
 



   

 

 

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

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

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

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

 -تدريس المقرر : – 6
  الموضوعات التي تم تدريسها -

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

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

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

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

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

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( مراجعة



   

 

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

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

 :أدخال تجارب جديدة مثل -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

صيانة التجارب المتوفرة  -2
 الحالية

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

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

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 التعميمى)نظريات التعمم (عمم النفس  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط بالتدريسعدد القائمين  7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 321 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 318 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

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

 ( مقبول23,2)     (جيد 36,1)

 -تدريس المقرر : – 6

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر النطرى  محتوى المقـرر العممى  -4
 معنى التجريب 

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

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 دراسة عمم النفس التعميمىاهمية  -2

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



   

 

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

   نظريات انتقال أثر التعمم -29 أجزاء منحنيات التعمم       

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

 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(   -31 تجربة المتاهه المغطاة 

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

 االجتماعى باندورانظريات التعمم  -نظريات التعمم هل  -33 تجربة القرص

 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( -34 تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -35 مراجعة

 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  -36 مراجعة 

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
التطوير في 

 المعمل  

 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل تجربة المتاهة  -1
 الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 

العام القادم) حسب 
المتوفرة االمكانات 

 لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

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

 التوقيع                                           

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
  تقرير مقرر دراسي

 2019/ 2018التعمم ( عامعمم النفس التعميمى)نظريات 
 

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

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

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

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

 

 معنى التجريب 
 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 

 تعريف عمم النفس التعميمى -2

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 اهمية دراسة عمم النفس التعميمى -3

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

   -6 نظريات انتقال أثر التعمم -6أجزاء منحنيات التعمم                            
 

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

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



   

 

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

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل  -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي           



   

 

 2020/ 2019عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عام
 

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

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

 
 محتوى المقـرر النطرى 

 
 معنى التجريب 

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

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

اهمية دراسة عمم النفس  -6
 التعميمى

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

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

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

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة المتاهه المغطاة 
 )بافموف( 

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد



   

 

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

نظريات التعمم االجتماعى 
 باندورا

نظريات التعمم الحديثة  -13 تجربة النسر 
 )بياجيه(

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

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

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

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

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

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

النفسية والمؤثرة عمى المجتمع في 
 –الظروف الراهنة مثل الشائعات 

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

 في التعصب والشائعات
 

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01



   

 

 مجاالت التطوير 
تم أدخال -

الموضوعات والتى 
التعصب تمثمت في 
 والشائعات

 

 توصيف التطوير
سوف يتم  أخالق المجتمع الطالبى -

النشأة  –مناقشتة من خالل )المعنى 
 - االنحدار االخالقىمدى  –

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

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

 –طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول

توقيت 
 التطوير 

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 منى سعيدد 

 
                   د منى سعيد     اسم منسق المادة : 

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

 



   

 

 



   

 

 - 1 - 

  6106/6102جقزيز يقزر دراسي 

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

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

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

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

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

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

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 616 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 665 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

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

 ( 1.98(         %  )12راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 انحبصهٍٍ عهٍهبنهتمذٌزاد 

 ( جٍذ جذا27.15( يًتبس     )29.85)

 ( يمجىل22.93( جٍذ      )26.67)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهبانحنشئة 

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

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

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

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

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 26 )       (    % 

 -اإليكبنبت انًحبحة نهحذريس : -3



   

 

 - 2 - 

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

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

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

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

انحطىيز في يب جى جنفيذه ين يقحزحبت  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

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

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

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

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

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

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

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

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -:اإلحصبئيبت  – 0

 759 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 749 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

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

 ( 0.4(         %  )3راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 نهتمذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍهب

 جذا( جٍذ 15.62( يًتبس     )15.55)

 ( يمجىل35.91( جٍذ      )32.58)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 انحنشئة االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهب

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

 ( يحبضزاد َظزٌخ )      ( تذرٌت عًهً) وانتعهىأطبنٍت انتعهٍى  -

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

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

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

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

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

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

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

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

يب جى جنفيذه ين يقحزحبت انحطىيز في  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 أصول التربية: مدخل مفاهيمى

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة

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

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

 عدم توافر االمكانات والماديات   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 زيادة التفاعل والمشاركة مع الطالب -2

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 العام السابقفي 

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

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

1- 

2- 
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 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
متعدد فى لممقرر 

 انماط االسئمة 
لتدريب الطالب 
عمى األنماط 

 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 عباساسم منسق المادة: د/ ياسر ميمون 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 مدخل مفاهيمى :أصول التربية

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة
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 6 العولمة وانعكاساتها عمى التعميم والثقافة
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

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

1-  
2-  
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 د/ ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: 

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

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 608 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 596 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

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

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

% نمب تم تدرٌسه من انمحتىي 

 األسبسً نهمقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

 2 التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة الفرعونٌة"

 4 التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة الٌونانٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 اإلسالمٌة "التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة والغربٌة"

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً اإلسالمً"

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

 2 أهمٌته ومنهج دراسته –تارٌخ التعلٌم 

 2 الحدٌثةاألوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

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

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

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

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 

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

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

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

 نهجمٍع.

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

 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة. معٌدٌن( وذلك تجنبا  

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

 أثناء المحاضرة.

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

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

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

 قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

إمكانٌات 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌات 
 التدرٌس 

المحاضر المسئول  قبل تدرٌس المقرر تقسٌم الطالب لمجموعات   
عن  تدرٌس 
 المقرر

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

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

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 768 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 750 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

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

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة 

 الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة 
 الٌونانٌة"

4 

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة اإلسالمٌة "

التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة 

 والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً 
 اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة األوضاع 

 الحدٌثة

2 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

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

 ( > )85 

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

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

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

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 )إن وجدت(

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

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

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

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

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

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدرٌب الطالب 
 على األنماط المختلفة للتقوٌم  

المحاضر المسئول عن  تدرٌس  قبل تدرٌس المقرر
 المقرر

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

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

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1009 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 988 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

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

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 المجتمعات البدائٌة.التربٌة فً 

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة 

 "التربٌة الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " 
 التربٌة الٌونانٌة"

4 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 المسٌحٌة"

2 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 اإلسالمٌة "

2 

العصور الحدٌثة  " التربٌة التربٌة فً 

 االوربٌة والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق 
 العربً اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

األوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام 

 الدولة الحدٌثة

2 

مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد 

 علً

2 

نهاٌة حكم محمد علً وحتى التعلٌم من 

 االحتالل

2 

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

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

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

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

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

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

 -للتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 وجدت(

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

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

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

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

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

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

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

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

 عن تدرٌس انمقرر

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

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 
 معمومات أساسية : –أ 

 تاريخ التربية والتعميم  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 معمومات متخصصة : – ب
 -اإلحصائيات : – 0

 1222 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1219 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 عميها الحاصمين

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

 -تدريس المقرر : – 9

 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورية –تاريخ التربية والتعميم 

 2 التربية في المجتمعات البدائية.

التربية في المجتمعات الشرقية القديمة "التربية 
 الفرعونية"

2 

التربية في المجتمعات الغربية القديمة " 
 التربية اليونانية"

4 

التربية في العصور الوسطى "التربية 
 المسيحية"

2 

 2التربية في العصور الوسطى "التربية 



   

 

 - 8 - 

 اإلسالمية "

التربية في العصور الحديثة  " التربية 
 االوربية والغربية"

2 

التربية في العصور الحديثة "في الشرق 
 العربي اإلسالمي"

2 

  الجزء الثاني: نظام التعميم في مصر

األوضاع التعميمية واالجتماعية قبل قيام 
 الدولة الحديثة

2 

محمد  مقومات نظام التعميم الحديث في عهد
 عمي

2 

التعميم من نهاية حكم محمد عمي وحتى 
 االحتالل

2 

 2 التعميم تحت االحتالل البريطاني

 2 1973 – 1952التعميم في ظل الثورة 
 

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

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

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

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
 Google Classroom(√      ) 

Facebook               (√) 

               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 

 (√)            قناة عمى اليوتيوب

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة               ) المستمزمات والخامات -
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   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

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

 لما في ذلك من فائدة لمجميع. المدرج

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -7
 )إن وجدت(

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

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

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

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

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب الطالب  إمكانيات التدريس 
 عمى األنماط المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

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

 ارجي:أ.د/ سميرة محمد شندالمراجع الخ

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6106/6102  ) 

 سم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة ق

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 ال سمٌر شرف د / نو

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 607 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 601 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

 ( راسب   -( ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,15( ممتاز  91)     

 % 44,33( جٌد جدا   201)    



   

 

 %     61,29(جٌد   178)    

 % 79,21( مقبول   131)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

ساسً % لما تم تدرٌسه من المحتوي األ -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

عن طرق التدرٌس  األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

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

 ر متوافرةغٌ

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

ة كنماذج توضٌحٌ

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

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

 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                               

 (06نموذج رقم )



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

(6102  /6108 ) 

 لنفسٌة قسم : .العلوم التربوٌة وا

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 420 ملتحقٌن بالمقررعدد الطالب ال -

 413 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

(  413%          عدد       %            ) 100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   09,3( ممتاز  13)     

 % 00,20جدا  ( جٌد  84)    

 %     48 ,80(جٌد   205)    



   

 

 % 09,28( مقبول   118)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 التعلٌمٌة  األهداف 

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

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

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 قالساب

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  لتطوٌرتوصٌف ا مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

تخطٌط المقرر فى  ات التدرٌس إمكانٌ

   صورة إلكترونٌة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

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

                 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود               



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6108 /6109  ) 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1000 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 984 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

( 984%          عدد       %            )    100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,17( ممتاز  171)     

 % 60,29( جٌد جدا   296)    



   

 

 %     61,28(جٌد   286)    

 % 79,22( مقبول   227)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

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

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 لٌها  تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب ع

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  ات التدرٌس إمكانٌ

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 مقررال

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

 الحميد 

                                رئيس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود

 



   

 

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6109 /6161  ) 

 .العلوم التربوٌة والنفسٌة  قسم :

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ت :اإلحصائيا – 0

 1022 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 999 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

 %  0, 6    بنسبة ( راسب  6)   عدد

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



   

 

 % 40,30( جٌد جدا   302)     ٌن علٌهاالحاصل

 %     94,34(جٌد   347)    

 % 69,26( مقبول   265)  

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 لتدرٌس  مفهوم طرٌقة ا

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

  أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

نفيذه من مقترحات التطوير في العام ما تم ت -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانٌات التدرٌس 

تتناسب مع الفروق 

  الفردٌة للطالب 

ون المحاضر قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد عروض  إمكانٌات التدرٌس 

   توضٌحٌة  للمقرر 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

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

                                 إيمان حمدى عماررئيس مجلس القسم : أ .د / 

 

 



 

 و8102/8102عزف انّ ثبَيت أوغُبء ) كوَخزاببص ( حقزيز يقزر دراسي

 قسى انخزبيت انًوسيقيت

 يعهويبث اسبسيت -أ 

 ٖػضف انّ ثبَٛخ أٔغُبء ) كَٕتشاثبص ( اعى انًقشس ٔسيضح انكٕد 

 انًٕعٛقٛخانتشثٛخ  انتخظض 

 انفظم انذساعٙ االٔل -انثبنثخ انفشقخ  / انًغتٕٖ انفشقخ 

 ( ػًهٙ 2َظش٘ + ) (-) ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼتًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يجهظ قغى انتشثٛخ انًٕعٛقٛخ االيتحبَبد  نجُخ الختٛبس انُظبو انًتجغ 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتحب 

  ٔػذد يٍ انغبدح  ػضٕ ْٛئخ تذسٚظ ٔاثُبٌ ػضٕ ْٛئخ يؼبَٔخ  انقبئًٍٛ ثبنتذسٚظػذد

 انًُتذثٌٕ

 

 يعهويبث يخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 نجًٛغ انًهتحقٍٛ ثبنًقشس  ػذد انطالة

 انتخظظبد

 طبنت 5

 ٌطبنت 5 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 االيتحبٌ َتٛجخ 

 

 %011( 5) َبجح ػذد 

  انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهتقذٚشاد انُغجخ

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 جٛذ جذا  0%( 21يًتبص، )%1( 1011)

 يقجٕل 0%(21جٛذ، )%3( 61)

  حذريس انًقزر: -8

 %011 تى تذسٚغٓب انتٗ انًٕضٕػبد

 + االسثٛج Two Octaves0أداء عهى فب/ ك ) • األعبعٙ نهًقشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚغّ تى يب

( ثبعتخذاو Two Octavesعهى فب فٙ )انتذسٚت ػهٗ أداء  •

 األعبنٛت انًختهفخ نهقٕط ٔاإلٚقبػبد انًختهفخ0

 Double bass   0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 عًبع عهى فب/ ك يٍ انطالة نهتبكذ يٍ اتقبَّ 0 •

 عًبع انتًشٍٚ يٍ انطالة نهتبكذ يٍ اتقبَّ 0 •

 Belly 0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 %011<  ثًحتٕٖ انًقشسيذٖ انتضاو انقبئًٍٛ ثبنتذسٚظ 

 %55<  نًٕضٕػبد انًقشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

 إعتشاتٛجٛخ انحٕاس ٔانًُبقشخ - اعبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إعتشاتٛجٛخ انجٛبٌ انؼًهٙ  -

 )   ( َظش٘              )      ( شفٕ٘ تقٕٚى انطالة طشٚقخ

 ػًهٙ√  ( أػًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انخذريس :انًخبحت  اإليكبَبث -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕعبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًغتهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح



 

 ال ٕٚجذ       قيود اداريت وحُظيًيت: -4

 % 5405         َخيجت حقويى انطالة نهًقزر -5

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل جضء اثشائٙ ثبنًقشس نهطالة  - يقخزحبث ححسيٍ انًقزر -6

 انًتفٕقٍٛ ٔجضء اثغظ نهطالة انضؼفبء0

 تٕفٛش يكتجخ عًؼٛخ0 -

 تٕفٛش اٜالد )انًضجٕطخ( -

 تٕجذال  إٌ وجذث( ) يالحظبث انًزاجعيٍ انخبرجييٍ -7

انعبو  في يٍ يقخزحبث انخطويز حُفيذِ يب حى -2

 انسببق

 تٕصٚغ تٕطٛف انًقشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح االٔنٗ 0 -0

 يُبقشخ تٕطٛف انًقشس شفٓٛب فٙ انًحبضشح االٔن0ٗ -2

ْي  يٍ يقخزحبث ) يب حُفيذِ نى يخى يب -2

 واألسببة(

 كثشح االجبصاد اثُبء انفظم انذساعٗ

 غٛبة انطالة انًتكشس ػٍ انًحبضشح 

 قظش يذح انفظم انذساعٗ ٔػذو كفبٚتّ

 انخطويز نهًقزر نهعبو انقبدو:  خطت -01

   

 انًسئول عٍ انخُفيذ حوقيج انخطويز حوصيف انخطويز يجبالث انخطويز

 تطٕٚش يحتٕٖ انًقشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض 

انًتفٕقٍٛ جضء اثشائٗ ثبنًقشس نهطالة 

 ٔجضء ػالجٗ نهطالة انضؼبف

 اعتبر انًبدِ قجم تذسٚظ انًقشس

 تطٕٚش تقٕٚى انًقشس
انتقٕٚى انجُبئٗ انًغتًش نهًقشسيٍ خالل ػقذ 

 اختجبس قظٛش فٗ َٓبٚخ كم شٓش
 اعتبر انًبدِ اثُبء انتذسٚظ

 و.و/يزوة َصبر –د/ ْشبو عزث عقم اسى يُسق انًبدة: 

 

                       و.و/يزوة َصبر –د/ ْشبو عزث عقم انخوقيع                                         

 

 



 

 2016/2017لعام    (بيانو ) أساسية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية 

  

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة أساسية )بيانو(  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الثالثة  المستوى  / الفرقة •

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

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 أعضاء هيئة معاونة و منتدبون من الخارج  6أعضاء هيئة تدريس و 9 عدد القائمين بالتدريس  •

 متخصصةمعلومات  –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 ( طالب 42)  الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 ( طالب 41)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة •

 

 %97.56( طالب 40)  ناجح عدد 

 %  2.43(  طالب   1راسب عدد )  

 %( 2.38(  طالب  )1غائب عدد )   

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  0.00طالب تقدير امتياز بنسبة )     0

 %(  24.39طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  10

 %( 34.14طالب تقدير جيد بنسبة )  14

 %( 39.02طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  16 

 %( 2.43طالب  تقدير ضعيف بنسبة  )   1

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تدريسهاتم  التى الموضوعات

 توزيع توصيف المقرر ومناقشته مع الطالب. ▪ األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

التدريب علي ماسبق دراسته بالفرقة الثانية، مع اختيار المنهج الدراسي بما  ▪

 يتفق مع الفروق الفردية لكل طالب.

( -do m/ ص   #, دوScales Mi  -التدريب علي عزف سلم )مي/ك  ▪

 . Two Octaveأوكتاف  2صعوداً وهبوطاً واألربيج والكونترير 

 Technique: Longo لونجو   من كتابالتدريب علي عزف تمارين تقنية  

book 1 B   

التدريب علي أداء سلم ) مي/ك , دو# / ص( صعوداً وهبوطاً واألربيج  ▪

 ( أوكتاف.2والكونترير )

 Technique: Longoالتدريب علي أداء تمرين تقنية من كتاب  لونجو  ▪

book 1 B   

 Czerny Op 849 -التدريب علي أداء جزء من مقطوعة 

التدريب   Technique: Longo book 1 B دراسة تمارين تقنية  لونجو ▪

 Czerny Op 849 -علي أداء جزء من مقطوعة 

ص( صعوداً وهبوطاً باألربيج  /  #التدريب علي أداء سلم )مي / ك + دو ▪

 والكونترير 

 " إلي أجزاء وتدريس أول جزء منها   Sonataتقسيم قالب السوناتا "   ▪

 دراسة سلم )س / ك + صول#/ ص( صعوداً وهبوطاً باألربيج والكونترير  ▪

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى



 

 إستراتيجية البيان العملي. اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية لعب األدوار. 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. 

 إستراتيجية التعلم التعاوني. 

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 التدريس : المتاحة  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        وتنظيمية:قيود ادارية  -4

 % 78.04         نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -5

 االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب االدوار. - مقترحات تحسين المقرر  -6

متقدم   - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . للمتفوقين مهاريا في العزف 

للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم    - البنائي المستمر  التقويم 

 بها. 

العزف والغناء بحضور    - أثناء  تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 يستشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدر -

 ملء تقرير المقرر و تسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير  تنفيذه ما تم -8

 العام السابق

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -

 استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب االدوار.االعتماد علي  -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

للطالب وتعريفهم   - للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  المستمر  البنائي  التقويم 

 بها . 

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب( 

 تم التنفيذ 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10



 

 

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر  

                 

 التوقيع : د/ عبدالحميد عامر                                                    

   

 

  

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

 مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات. 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 تقنية لعالج الضعفاء
 أستاذ المادة التيرمقبل بداية 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف. 

 تطوير طرق التدريس 

االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب  

 االدوار.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 
التدريس المكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة والمتعثرين  

 بمفردهم  

تطوير تكنولوجيا التعليم  

 بالمقرر 

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

للطالب التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  

 وتعريفهم بها. 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تطوير تنفيذ المقرر

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في السكشن االول.
 بداية التيرم

 

 أستاذ المادة

 المقرر شفهيا في اول سكشن.مناقشة توصيف  

 أستاذ المادة نهاية الترم ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية 



 

 2017/2018لعام    (بيانو ) أساسية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية 

  

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة أساسية )بيانو(  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 الموسيقية التربية  التخصص  •

 الفرقة الثالثة  المستوى  / الفرقة •

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

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

و  9 بالتدريس عدد القائمين  • تدريس  هيئة  من    6أعضاء  منتدبون  و  معاونة  هيئة  أعضاء 

 الخارج

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 55 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 54  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة  •

 

 %94.44( طالب  51)  ناجح عدد 

 %  5.55(  طالب   3راسب عدد )  

 %(1.81طالب  غائب بنسبة  ) 1

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  3.70طالب تقدير امتياز بنسبة )2

 %(  14.81طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  8

 %( 29.62طالب تقدير جيد بنسبة ) 16

 %( 46.92طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  25

 %(5.55طالب  تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 3

 تدريس المقرر:  25

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 توزيع توصيف المقرر ومناقشته مع الطالب. ▪ األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

التدريب علي ماسبق دراسته بالفرقة الثانية، مع اختيار المنهج الدراسي بما  ▪

 الفروق الفردية لكل طالب.يتفق مع 

( -do m/ ص   #, دوScales Mi  -التدريب علي عزف سلم )مي/ك  ▪

 . Two Octaveأوكتاف  2صعوداً وهبوطاً واألربيج والكونترير 

 Technique: Longo لونجو   من كتابالتدريب علي عزف تمارين تقنية   ▪

book 1 B   

صعوداً وهبوطاً واألربيج التدريب علي أداء سلم ) مي/ك , دو# / ص(  ▪

 ( أوكتاف.2والكونترير )

 Technique: Longoالتدريب علي أداء تمرين تقنية من كتاب  لونجو  ▪

book 1 B   

 Czerny Op 849 -التدريب علي أداء جزء من مقطوعة  ▪

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية البيان العملي. اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية لعب األدوار. 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. 

 إستراتيجية التعلم التعاوني. 

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 التدريس : المتاحة  اإلمكانات 26



 

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        وتنظيمية:قيود ادارية  27

 %86.77 نتيجة تقويم الطالب للمقرر   28

 االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب االدوار. - مقترحات تحسين المقرر  29

متقدم   - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -

  التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم -

 بها. 

 التدريس المكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة والمتعثرين بمفردهم -

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم  -8

 العام السابق  في
متقدم   - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء للمتفوقين مهاريا في 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

 االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب االدوار. -

 التدريس المكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة والمتعثرين بمفردهم  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف بحضور الطالب  -

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 ضمان الجودة بالكلية ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة  -

 من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما  -9

 هي واألسباب( 

 

 

  

 كثرة االجازات أثناء الفصل الدراسي.    -

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها  -

 إنشغال الطالب بالتدريب الميداني. -

 للمقرر للعام القادم: التطوير  خطة -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات   -

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات   

 وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 

 المادةأستاذ  قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس  تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب   -

 االدوار.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر  

                 

 التوقيع : د/ عبدالحميد عامر                                                                     

  

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم بالمقرر 
 أستاذ المادة أثناء التدريس  بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   - تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

العزف  - أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 أستاذ المادة التدريس أثناء 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 أستاذ المادة نهاية الترم توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -



 

 2018/2019لعام    (بيانو ) أساسية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة أساسية )بيانو(  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الثالثة  المستوى  / الفرقة •

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

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 أعضاء هيئة معاونة  6أعضاء هيئة تدريس و 9 القائمين بالتدريس عدد  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 68 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 67  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة •

 

 %91.04( طالب  61)  ناجح عدد 

 %  8.95(  طالب   6راسب عدد ) 

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  1.49طالب تقدير امتياز بنسبة ) 1

 %(  11.94طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  8

 %( 28.35طالب تقدير جيد بنسبة ) 19

 %( 49.25طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  33

 %( 7.46طالب  تقدير ضعيف بنسبة  ) 5

 %(1.49داً بنسبة  )طالب  تقدير ضعيف ج 1

 %( 1.47طالب  غائب بنسبة  ) 1

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 توزيع توصيف المقرر ومناقشته مع الطالب. ▪ األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

التدريب علي ماسبق دراسته بالفرقة الثانية، مع اختيار المنهج الدراسي بما  ▪

 الفروق الفردية لكل طالب.يتفق مع 

( -do m/ ص   #, دوScales Mi  -التدريب علي عزف سلم )مي/ك  ▪

 . Two Octaveأوكتاف  2صعوداً وهبوطاً واألربيج والكونترير 

 Technique: Longo لونجو   من كتابالتدريب علي عزف تمارين تقنية   ▪

book 1 B   

صعوداً وهبوطاً واألربيج التدريب علي أداء سلم ) مي/ك , دو# / ص(  ▪

 ( أوكتاف.2والكونترير )

 Technique: Longoالتدريب علي أداء تمرين تقنية من كتاب  لونجو  ▪

book 1 B   

 Czerny Op 849 -التدريب علي أداء جزء من مقطوعة  ▪

التدريب   Technique: Longo book 1 B دراسة تمارين تقنية  لونجو ▪

 Czerny Op 849 -علي أداء جزء من مقطوعة 

/ ص( صعوداً وهبوطاً باألربيج   #التدريب علي أداء سلم )مي / ك + دو ▪

 والكونترير 

 " إلي أجزاء وتدريس أول جزء منها   Sonataتقسيم قالب السوناتا "   ▪

 دراسة سلم )س / ك + صول#/ ص( صعوداً وهبوطاً باألربيج والكونترير  ▪

  Bach  Two -  من صوتينمقطوعة من كتاب  باخ  التدريب علي أداء  ▪

Part Invention   

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى



 

 إستراتيجية البيان العملي. اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية لعب األدوار. 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. 

 التعاوني. إستراتيجية التعلم 

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات-3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:-4

 %87.25 نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

البنائي   - مقترحات تحسين المقرر  -6 للطالب التقويم  االخطاء  تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر 

 وتعريفهم بها. 

بحضور   - العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 .تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

 تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية . ملئ  -

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 إن وجدت( )

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير  تنفيذه  ما تم  -8

 العام السابق  في

متقدم   - ذاتمستوى  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 وتمارين تقنية لعالج الضعفاء للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

 االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب االدوار. -

للطالب  - االخطاء  تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 وتعريفهم بها. 

تص - خالل  من  راجعة  تغذية  بحضور  تقديم  العزف  أثناء  االخطاء  حيح 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها . -

 عدم تعويض الطالب عن اجزاء المقرر التى تم شرحها سابقا أثناء غيابهم .    -

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة  -10



 

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر  

                 

 التوقيع : د/ عبدالحميد عامر                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات   -

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات   

 وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة التدريس أثناء  تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

تطوير طرق  

 التدريس
االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني والبيان العملي ولعب   -

 االدوار.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   - تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

من   - راجعة  تغذية  العزف تقديم  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 أستاذ المادة نهاية الترم المقرر في آخر سكشن. توزيع إستبيان رضاء الطالب عن  -



 

 م 2019/2020لعام  ( عزف آلة أساسية بيانو) :تقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة أساسية بيانو اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 األولى    المستوى  / الفرقة •

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

 ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية لجنة  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

و9 عدد القائمين بالتدريس  • تدريس  هيئة  من   9عضو  وعدد  معاونة  هيئة  عضو 

 المنتدبين 

 معلومات متخصصة –ب 

 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 147 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

الطالب   • أدوا  عدد  اللذين 

 االمتحان

 طالب 146

 االمتحان نتيجة•

 

 %70.55( 103) ناجح عدد 

 %29.45( 43راسب عدد )

 ( %10.88طالب غياب  نسبة )   16

للناجحين   •  % المئوية  النسبة 

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  0.00طالب تقدير امتياز بنسبة ) 0

 %(   0.68طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  1

 ( %1.30طالب تقدير جيد بنسبة ) 19

 (   %56.85طالب تقدير مقبول بنسبة  ) 83

 ( %4.10طالب تقدير ضعيف بنسبة  ) 6

 (   %2.05طالب تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 3

 (  %12.32طالب راسب الئحي بنسبة )  18

  تدريس المقرر: -2
 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

صغغول الكبيغغر  –ال الصغغغير   -التدريب على عزف الساللم التالية ) دو الكبير  - األساسي للمقرر المحتوىمن  تدريسه تم ما

رى الصغير( صاعد وهابط باليغغد اليمنغغى ثغغم   –فا الكبير    –مى الصغير    –

 .اليسرى ثم اإلثنين معا وعزف االربيج والكونترير  

تغغدريب الطالغغب علغغى عغغزف تمغغارين للقغغراءة الفوريغغة مغغن كتغغاب   "جغغون  -

 طومسون.

 تسعة تمارين من تمارين البارتوك .عزف  -

   Long Staccato-Legatoعزف خمسة تمارين من تمارين  -

 . Bayerعزف تمرينين من كتاب  -

 عزف مقطوعة شرقى .  -

 عزف مقطوعة غربى . -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %.  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 البيان العملى .إستراتيجية   - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 إستراتيجية لعب االدوار. -

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  -



 

 استراتيجية التعلم االلكترونى .  -

 )   ( نظري              )    ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ( عملي)  √( أعمال فصلية    )  √  

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات-3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:-4

 %86.12 نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

االدوار  -  مقترحات تحسين المقرر -6 لعب  و  التعاوني  التعلم  مثل  العملية  االستراتيجيات  علي  االعتماد 

 والبيان العملي..

متقدم  مراعاة   - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

االدوار  - لعب  و  التعاوني  التعلم  مثل  العملية  االستراتيجيات  علي  االعتماد 

 العملي.والبيان 

 تكليف الطالب بعمل بحث في المقرر -

للطالب  - االخطاء  تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 وتعريفهم بها. 

بحضور  - العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

 يع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخيرتوز -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

 وجدت 

 ال توجد 

تم-8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات   في من 

 السابق العام 
 االعتماد علي التعلم التعاونى والبيان العملي ولعب االدوار. -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -

 وتعريفهم بها . 

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات مستوى متقدم  -

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني و لعب االدوار  -

 والبيان العملي.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

تقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب ال -

 وتعريفهم بها. 



 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف بحضور  -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

 االخير توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب.  -

 هي من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما-9

 واألسباب( 

 ظروف طارئة بسبب فيروس كورونا .  -

 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 

 إسم منسق المادة: د عبدالحميد عامر

                   التوقيع : د عبدالحميد عامر                                                           

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  التطوير مجاالت 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم
تحويل المقرر الى شرائح باور بوينت وعروض  -

 تقديمية .
 أستاذ المادة بداية التيرم

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات   -

مهاريا في العزف  ذات مستوى متقدم للمتفوقين 

 ءومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفا
 قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة

 

 أستاذ المادة يرمالتبداية  توفير مجموعة من المراجع االلكترونية  -

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني و  

 العملي.لعب االدوار والبيان 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  

 تطوير تقويم المقرر 

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

 أستاذ المادة التدريس أثناء  تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام 
العزف   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تطوير تنفيذ المقرر

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير

 أستاذ المادة نهاية التيرم 
 الجودة بالكلية ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان 



 

 ( 2017-2016) توزيع غنائي تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع غنائي  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

من   االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • ثالثية  التربية  لجنة  قسم  مجلس  إختيار 

الموسيقيةلالمتحان التطبيقي ولجان نظرية بجدول معلن 

 بالكلية لالمتحان النظري

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 إيمان عبد الباقي+ عضو هيئة معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 56 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %98.08( 55) ناجح عدد 

 %1.92  (2راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  5.26%( ممتاز، )5.26)

 %( مقبول 64.91%( جيد، )21.05)

 راسب ( 3.50)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة مفهوم علم التوزيع الغنائي.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب التوزيع الغنائي.   -

دراسة أسلوب الباص أُوستيناتو )الباص الُمتكرر( في  -

 التوزيع الغنائي.  

 دراسة أسلوب الكانون )التتابع( في التوزيع الغنائي.  -

 دراسة األُسلوب الهارموني في التوزيع الغنائي.   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 غير متوفرة  العلمية   المراجع

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 



 

  قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %76.13          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -6

مناقشة توصيف المقرر شفففهيا  مففع الطففالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبففار قصففير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة -4 االختبارات  راجعة من خالل تصحيح  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  وجدت(إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

مناقشة توصيف المقرر شفففهيا  مففع الطففالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبففار قصففير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة -4 االختبارات  راجعة من خالل تصحيح  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف   المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل   إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصل   كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي. 

خالل - من  راجعة  تغذية  تقديم 

 تصويب أخطاء الطالب بحضورهم.

الطالب نهاية  - توزيع استبيان رضاء 

 كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 إيمان عبد الباقي            /: دإيمان عبد الباقي           التوقيع /اسم منسق المادة: د

  



 

 ( 2018-2017) غنائي توزيع تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع غنائي  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1)نظري +   (1) عدد الوحدات  •

الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • التربية  قسم  مجلس  إختيار  من  ثالثية  لجنة 

بالكلية  معلن  بجدول  نظرية  ولجان  التطبيقي  لالمتحان 

 لالمتحان النظري

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 إيمان عبد الباقي+ عضو هيئة معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 56 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %97.62( 55) ناجح عدد 

 %2.38  (2راسب عدد )

الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   •

 عليها

 %( جيد جدا  5.26%( ممتاز، )5.26)

 %( مقبول 64.91%( جيد، )21.05)

 ( راسب 3.50)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة مفهوم علم التوزيع الغنائي.  -  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب التوزيع الغنائي.   -

دراسة أسلوب الباص أُوستيناتو )الباص الُمتكرر( في  -

 التوزيع الغنائي.  

 دراسة أسلوب الكانون )التتابع( في التوزيع الغنائي.  -

 دراسة األُسلوب الهارموني في التوزيع الغنائي.   -

 % 100<  المقررمدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 النظري.االمتحان 

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 غير متوفرة  العلمية   المراجع

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 



 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 84.74          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.توزيع توصيف  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

مناقشة توصيف المقرر شفففهيا  مففع الطففالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبففار قصففير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة -4 االختبارات  راجعة من خالل تصحيح  تغذية  تقديم 

 باألخطاء.بحضور الطالب وتعريفهم 

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

مناقشة توصيف المقرر شفففهيا  مففع الطففالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

خالل عقد اختبففار قصففير التقويم البنائي المستمر للمقرر من  -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة -4 االختبارات  راجعة من خالل تصحيح  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ التطوير توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل   إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

عقد  - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصل   كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي. 

تغذية راجعة من خالل تصويب  - تقديم 

 أخطاء الطالب بحضورهم.

نهاية - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

  إيمان عبد الباقي            /: دإيمان عبد الباقي           التوقيع /اسم منسق المادة: د



 

 ( 2019-2018) غنائي توزيع تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع غنائي  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1)نظري +   (1) عدد الوحدات  •

 لجان ممتحنيين بقرار من عميد الكلية االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 إيمان عبد الباقي+ عضو هيئة معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 69 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 67 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %95.52( 64) ناجح عدد 

 %2.38  (3راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

(59.70  )%40( جدا  13%(  19.40ممتاز،  جيد 

 مقبول   3%( 2.38جيد، ) %5( 7.46)

 غائب 1%(  1.49الئحي) راسب  %5(  7.46)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة مفهوم علم التوزيع الغنائي.  -  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب التوزيع الغنائي.   -

دراسة أسلوب الباص أُوستيناتو )الباص الُمتكرر( في  -

 التوزيع الغنائي.  

 دراسة أسلوب الكانون )التتابع( في التوزيع الغنائي.  -

 دراسة األُسلوب الهارموني في التوزيع الغنائي.   -

 1005<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 غير متوفرة  العلمية   المراجع

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4



 

 %85.11          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

توزيففع توصففيف المقففرر علففى الطففالب فففي المحاضففرة -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 األولى.

مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقففويم البنففائي المسففتمر للمقففرر مففن خففالل عقففد اختبففار -3

 قصير نهاية كل شهر.

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة  -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  وجدت(إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

توزيففع توصففيف المقففرر علففى الطففالب فففي المحاضففرة -1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 األولى.

مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقففويم البنففائي المسففتمر للمقففرر مففن خففالل عقففد اختبففار -3

 قصير نهاية كل شهر.

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة  -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف   المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل   إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصل   كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي. 

خالل - من  راجعة  تغذية  تقديم 

 تصويب أخطاء الطالب بحضورهم.

الطالب نهاية  - توزيع استبيان رضاء 

 كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 إيمان عبد الباقي       /: دإيمان عبد الباقي           التوقيع /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 2020-2019) غنائي توزيع تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع غنائي  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجان ممتحنيين بقرار من عميد الكلية االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 إيمان عبد الباقي+ عضو هيئة معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 طالب 80 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 79 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % 98.75( 79) ناجح عدد 

 %0.012 (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

(0( ممتاز،   )%0( جدا   جيد  جيد، %0(   )%

 مقبول  %79( 98.75)

 غائب1%( 0.012%(  راسب )0)

 تدريس المقرر:  -12

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة مفهوم علم التوزيع الغنائي.  -  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب التوزيع الغنائي.   -

دراسة أسلوب الباص أُوستيناتو )الباص الُمتكرر( في  -

 التوزيع الغنائي.  

 دراسة أسلوب الكانون )التتابع( في التوزيع الغنائي.  -

 دراسة األُسلوب الهارموني في التوزيع الغنائي.   -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  المقررلموضوعات  االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 التعليم اإلليكتروني. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 االمتحان النظري.

 التدريس : المتاحة  اإلمكانات -13

 غير متوفرة  العلمية   المراجع

 متوافرة بدرجة محدودة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 



 

 قيود ادارية وتنظيمية : -14

 %85.11          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15

المحاضففرة توزيففع توصففيف المقففرر علففى الطففالب فففي -1 مقترحات تحسين المقرر  -16

 األولى.

مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقففويم البنففائي المسففتمر للمقففرر مففن خففالل عقففد اختبففار -3

 قصير نهاية كل شهر.

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة  -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  إن وجدت( ) المراجعين الخارجيينمالحظات  -17

توزيففع توصففيف المقففرر علففى الطففالب فففي المحاضففرة -1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18

 األولى.

مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب فففي المحاضففرة -2

 األولى.

التقففويم البنففائي المسففتمر للمقففرر مففن خففالل عقففد اختبففار -3

 قصير نهاية كل شهر.

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة  -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف   المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

من  بدال  التعليمية  المنصات  استخدام 

 التعليم اإلليكتروني. 
 العام القادم 

وحدة تكنولوجيا  

 المعلومات 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

مجموعة   لتواصل  بناء  إلكترونية 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصل   كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي. 

خالل - من  راجعة  تغذية  تقديم 

 تصويب أخطاء الطالب بحضورهم.

الطالب نهاية  - توزيع استبيان رضاء 

 دراسي. كل فصل 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 إيمان عبد الباقي            /إيمان عبد الباقي           التوقيع: د /اسم منسق المادة: د

      



 

 م2019/2020 ( تشيللو)  وغناء ثانية اله عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانية وغناء ) تشيللو (  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 ولل الفصل الدراسي ا -ثالثةالفرقة ال المستوى  / الفرقة •

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

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  المتحانات   لجنة لختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

بالمقرر   الطالبعدد   • لجميع الملتحقين 

 التخصصات 

 طالب 69

 طالب 4 عدد الطالب اللذين أدوا المتحان •

 %100( 4) ناجح عدد  المتحان نتيجة •

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  1%( 25ممتاز، )%1( 25)

 %( مقبول0.00جيد، )%2( 50)

   المقرر:تدريس  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر. -مقدمة  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 تنظيم الطالب وتوزيعهم.  -

 ( + األربيج. Two Octavesأداء سلم فا/ ك ) -

 (. Two Octavesأداء سلم صول/ ك ) -

- ( في  فا  سلم  أداء  على  باستخدام Two Octavesالتدريب   )

 األساليب المختلفة للقوس واإليقاعات المختلفة.

 Schroderمن كتاب   . 15تمرين رقم  -

 .15مراجعة على أداء سلم فا/ ك والتمرين رقم  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85 لموضوعات المقرر المتحان تغطية مدى

 البيان العملي .  استراتيجية - ▪ اساليب التعليم والتعلم

 لعب األدوار .  استراتيجية ▪

 التعلم التعاوني .  استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم اللكتروني . 

 )   ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ( أعمال فصلية    )  √  ( عملي ) √

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   ) ( المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ل يوجد      أو     ما يترائى لك من رأي  قيود ادارية وتنظيمية: -4



 

 % 84.11         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

للطالب  - مقترحات تحسين المقرر  -6 بالمقرر  اثرائي  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 ابسط للطالب الضعفاء. المتفوقين وجزء 

 توفير مكتبة سمعية.  -

 توفير نوع معين من اآللت )مضبوطة(  -

 ل توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة الولى .- 

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة الولى.  -

 كثرة الجازات اثناء الفصل الدراسى هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 وعدم كفايته  قصر مدة الفصل الدراسى

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

    

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تكنولوجيا التعليم  تطوير  
بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين الستاذ  

 والطالب
 استاذ الماده اثناء التدريس 

 المقرر نفيذتطوير ت
المقرر شفهيا في المحاضرة  مناقشة توصيف 

 الولى
 استاذ الماده بداية التيرم

 د/ هشام عزت عقل  اسم منسق المادة:  

 د/ هشام عزت عقل :  التوقيع                  

 



 

 م2019/2020 ( تشيللو)  وغناء ثانية اله عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانية وغناء ) تشيللو (  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 لثانيالفصل الدراسي ا -ثالثةالفرقة ال المستوى  / الفرقة •

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

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

بالمقرر   الطالبعدد   • لجميع الملتحقين 

 التخصصات 

 طالب 69

 طالب 4 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %100( 4) ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  1%( 25ممتاز، )%1( 25)

 %( مقبول0.00جيد، )%2( 50)

   المقرر:تدريس  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر. -مقدمة  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 تنظيم الطالب وتوزيعهم.  -

 ( + األربيج. Two Octavesأداء سلم فا/ ك ) -

 (. Two Octavesأداء سلم صول/ ك ) -

- ( في  فا  سلم  أداء  على  باستخدام Two Octavesالتدريب   )

 األساليب المختلفة للقوس واإليقاعات المختلفة.

 Schroderمن كتاب   . 15تمرين رقم  -

 .15مراجعة على أداء سلم فا/ ك والتمرين رقم  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 البيان العملي .  استراتيجية - ▪ والتعلماساليب التعليم 

 لعب األدوار .  استراتيجية ▪

 التعلم التعاوني .  استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم االلكتروني . 

 )   ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية    )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 أو     ما يترائى لك من رأي   ال يوجد     قيود ادارية وتنظيمية: -4



 

 % 84.11         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

للطالب  - مقترحات تحسين المقرر  -6 بالمقرر  اثرائي  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 المتفوقين وجزء ابسط للطالب الضعفاء. 

 توفير مكتبة سمعية.  -

 توفير نوع معين من اآلالت )مضبوطة(  -

 ال توجد  إن وجدت( ) المراجعين الخارجيينمالحظات  -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة االولى .- 

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى.  -

 االجازات اثناء الفصل الدراسىكثرة  هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

    

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تكنولوجيا التعليم  تطوير  

للتواصل بين االستاذ  بناء مجموعة الكترونية 

 والطالب

 استخدام المنصات التعليمية .

 . اثناء التدريس

 العام القادم 

 استاذ الماده

 وحدة التطوير التكنولجي.

 المقرر نفيذتطوير ت
مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة  

 االولى
 استاذ الماده بداية التيرم

 د/ هشام عزت عقل  اسم منسق المادة:  

 د/ هشام عزت عقل :  التوقيع                  

 



 

 2017-2016 العربيه الموسيقي وتحليل تاريخ تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العربيه اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثالثه   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي  1( نظري + )      1)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية لالمتحان   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

التطبيقي ولجان نظرية بجدول معلن بالكلية لالمتحان 

 النظري

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

 ا.م.د/دينا شاكر وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 42 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %( 2.38)  1%(     غائب 100) 41ناجح  االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %   ( 61.41جيد جدا )    26% (        9.75ممتاز )  4

 %   ( 4.87مقبول)      2%  (        21.95جيد )     9

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعريف بمادة تاريخ وتحليل الموسيقي العربية وتمهيد للمادة  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقامات الراست وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النهاوند وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النوي أثر وفصائلة   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  المقررلموضوعات  االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة. - اساليب التعليم والتعلم

 إلقاء الُمحاضرات. -

 .حلقات النقاش -

 التدريب العملي. -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 : والتطبيقي  النظرى األمتحان

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 77.98         تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -5

 االولى. المحاضرة فى الطالب على المقرر توصيف توزيع - مقترحات تحسين المقرر  -6

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

 فى قصير اختبار عقد  خالل من للمقرر  المستمر البنائى التقويم  -

 شهر.  كل نهاية



 

 ال توجد  إن وجدت(  ) المراجعين الخارجيينمالحظات  -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

 تكليف الطالب ببحث او مشروع بحث مرتبط بالمقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر المتفوقين  

 وجزء عالجى للضعاف 

 تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة وطريقة التدريس بانتظام 

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب(

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء  

اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين وجزء عالجى 

 للطالب الضعاف 

 استاذ المادة قبل تدريس المقرر

 تطوير تنفيذ المقرر
شفهيا فى المحاضرة  مناقشه توصيف المقرر 

 االولى
 استاذ المادة قبل تدريس المقرر

  : أ.م.د/ دينا شاكر      منسق المقرر: أ.م.د/ دينا شاكر      التوقيع



 

 2018-2017 العربيه الموسيقي وتحليل تاريخ تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 الموسيقي العربيهتاريخ وتحليل  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثالثه   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي  1( نظري + )      1)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية لالمتحان   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

بجدول معلن بالكلية لالمتحان التطبيقي ولجان نظرية 

 النظري

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

 ا.م.د/دينا شاكر وعضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 55 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 54 االمتحانعدد الطالب اللذين أدوا  •

 %(    1.85)1%( ضعيف 1.81)  1%( غائب98.14) 53ناجح  االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %   (37.03جيد جدا )  20% (     5.55ممتاز )  3

 %   ( 22.22مقبول)    12%  (  33.33جيد )18

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تدريسهاتم  التى الموضوعات

 التعريف بمادة تاريخ وتحليل الموسيقي العربية وتمهيد للمادة  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقامات الراست وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النهاوند وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النوي أثر وفصائلة   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة.- اساليب التعليم والتعلم

 إلقاء الُمحاضرات.-

 .حلقات النقاش-

 التدريب العملي.-

 السنة: أعمال  تقويم الطالب طريقة

 : األمتحان النظرى التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 86.1         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

فى   - مقترحات تحسين المقرر  -6 قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائى  التقويم 

 نهاية كل شهر. 

 خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة. التدريس التعاونى من  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -



 

 وتعريفهم بها. 

التدريس في   - أثناء  تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء 

 الماحضرة او السكشن بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 ريقة التدريستشجيع الطالب علي تقييم السكشن وط -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

خالل عقد اختبار قصير فى  التقويم البنائى المستمر للمقرر من  -

 نهاية كل شهر. 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة.  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء التدريس في  -

 طالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم الماحضرة او السكشن بحضور ال 

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

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 

 

 منسق المقرر: أ.م.د/ دينا شاكر      التوقيع: أ.م.د/ دينا شاكر                 

  

 توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
توقيت  

 التطوير 

المسئول 

 عن التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية 

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

قبل بداية 

 التيرم
 أستاذ المادة

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات  

 العربية  . 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق التدريس 
االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان 

 العملي والحوار والمناقشة والعصف الذهني وحل المشكالت 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 وتعريفهم بها. 

راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء التدريس  تقديم تغذية 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر

 أستاذ المادة بداية التيرم مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن.

 إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن. توزيع 

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية 
 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

 2019-2018 العربيه الموسيقي وتحليل تاريخ تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العربيه اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثالثه   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي  1( نظري + )      1)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية لالمتحان   االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5

 التطبيقي ولجان نظرية بجدول معلن بالكلية لالمتحان النظري

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

 معاونةا.م.د/دينا شاكر وعضو هيئة  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 67 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 66 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

)61 االمتحان نتيجة • عدد  عدد)  5%(   92.42ناجح  غائب)    1%(    7.57راسب 

1.49 ) % 

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %   ( 27.27جيد جدا )    18% (        9.09ممتاز )  6

16     ( (  24.24جيد  (  31.81مقبول)    %21   ضعيف) %3   

 % ( 1.51)  1% ( غائب 3.03) 2% ( راسب الئحى 4.54

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 وتحليل الموسيقي العربية وتمهيد للمادة التعريف بمادة تاريخ  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقامات الراست وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النهاوند وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النوي أثر وفصائلة   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة.- التعليم والتعلماساليب 

 إلقاء الُمحاضرات.-

 .حلقات النقاش-

 التدريب العملي.-

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 : األمتحان النظرى و التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 87.21         تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -5



 

 تكليف الطالب ببحث او مشروع بحث مرتبط بالمقرر  - مقترحات تحسين المقرر  -6

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية  -

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات   -

 العربية  . 

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان  -

 حل المشكالت العملي والحوار والمناقشة والعصف الذهني و

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  -

 للطالب وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء التدريس   -

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 ال توجد  إن وجدت( ) الخارجيينمالحظات المراجعين  -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 تكليف الطالب ببحث او مشروع بحث مرتبط بالمقرر  -

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية  -

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات   -

 العربية  . 

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان  -

 ني وحل المشكالت العملي والحوار والمناقشة والعصف الذه

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  -

 للطالب وتعريفهم بها. 

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

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

  

 توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
توقيت  

 التطوير 

المسئول 

 عن التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية 

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

قبل بداية 

 التيرم
 أستاذ المادة

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات  

 العربية  . 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق التدريس 
االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان 

 العملي والحوار والمناقشة والعصف الذهني وحل المشكالت 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 وتعريفهم بها. 

راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء التدريس  تقديم تغذية 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

    

 : أ.م.د/ دينا شاكر     : أ.م.د/ دينا شاكر                 التوقيع منسق المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير تنفيذ المقرر

 أستاذ المادة بداية التيرم مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن.

 إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن. توزيع 

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية 
 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

 

 م2020-2019 العربيه الموسيقي وتحليل تاريخ تقرير مقرر دراسي       

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العربيه اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثالثه   الفرقة / المستوي 3

 عملي(   1( نظري + )      1)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية لالمتحان   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 التطبيقي ولجان نظرية بجدول معلن بالكلية لالمتحان النظري

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

 ا.م.د/دينا شاكر وعضو هيئة معاونة بالتدريس عدد القائمين  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 67 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 66 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

)61 االمتحان نتيجة • عدد  عدد)  5%(   92.42ناجح  غائب)    1%(    7.57راسب 

1.49 ) % 

طبقا   • للناجحين   % المئوية  للتقديرات  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %   ( 27.27جيد جدا )    18% (        9.09ممتاز )  6

16     ( (  24.24جيد  (  31.81مقبول)    %21   ضعيف) %3   

 % ( 1.51)  1% ( غائب 3.03) 2% ( راسب الئحى 4.54

 تدريس المقرر:  -12

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعريف بمادة تاريخ وتحليل الموسيقي العربية وتمهيد للمادة  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقامات الراست وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النهاوند وفصائلة   -

 مراجعة علي مقام النوي أثر وفصائلة   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة.- اساليب التعليم والتعلم

 إلقاء الُمحاضرات.-

 .حلقات النقاش-

 التدريب العملي.-

 التعليم االلكتروني -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 : األمتحان النظرى و التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -13

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -14

 % 87.21         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15



 

 تكليف الطالب ببحث او مشروع بحث مرتبط بالمقرر  - مقترحات تحسين المقرر  -16

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية  -

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات   -

 العربية  . 

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان  -

 حل المشكالت العملي والحوار والمناقشة والعصف الذهني و

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  -

 للطالب وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء التدريس   -

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 ال توجد  إن وجدت( ) الخارجيينمالحظات المراجعين  -17

تم -18 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 تكليف الطالب ببحث او مشروع بحث مرتبط بالمقرر  -

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية  -

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات   -

 العربية  . 

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان  -

 ني وحل المشكالت العملي والحوار والمناقشة والعصف الذه

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  -

 للطالب وتعريفهم بها. 

 تم التنفيذ  هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -19

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -20

  

 توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
توقيت  

 التطوير 

المسئول 

 عن التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز مقطوعات موسيقية 

 عربية ذات مستويات متدرجة في التحليل 

قبل بداية 

 التيرم
 أستاذ المادة

تدريب الطالب علي حل مشاكل تحليل المقامات والمقطوعات  

 العربية  . 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق التدريس 

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان 

 العملي والحوار والمناقشة والعصف الذهني وحل المشكالت 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 العام القادم  المنصات التعليميه 

وحده 

تكنولوجيا  

 المعلومات 



 

    

                      دينا شاكر                 التوقيع : أ.م.د/ دينا شاكر                                 /: أ.م.دمنسق المقرر

 تطوير تقويم المقرر 

للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب التقويم البنائي المستمر 

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء التدريس  

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر

 أستاذ المادة بداية التيرم مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن.

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن. 

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية 
 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

 ( 2017-2016)  كونتربوينت تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 كونتربوينت  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي -نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 عميد الكليةلجان ممتحنيين بقرار من  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 42 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %96.16( 41) ناجح عدد 

 %3.84  (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  47.62%( ممتاز، )33.33)

 %( مقبول4.76%( جيد، )11.90)

 ( راسب 2.38)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

لما المئوية  المحتوى تدريسه تم النسبة  األساسي   من 

 المقرر

 دراسة مفهوم علم الكونتربوينت.   -

 دراسة الممنوعات في الكونتربوينت.   -

دراسةةة النةةوو األول فةةي كونتربوينةةت بالسةةترينا وكيفيةةة تطبيةة   -

 القواعد النظرية. 

 دراسة أنواو كونتربوينت بالسترينا الخمسة وقواعده.  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 التدريس : المتاحة  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة

  متوفرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 76.91          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصةةير نهايةةة -3



 

 كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 ال توجد 

تم -8 التطوير تنفيذه  ما  مقترحات  العام  في من 

 الساب 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصةةير نهايةةة -3

 كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 

  

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المحتوى طرق تدريس 
بدال  الذهني  والعصف  المناقشة  على  االعتماد 

 من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تكنولوجيا التعليم 
مع   الطالب  لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد  - طري   عن  البنائي  اختبارات التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

أخطاء - تصويب  من خالل  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب بحضورهم.

توزيع استبيان رضاء الطالب نهاية كل فصل  -

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب               /: دمحسن فكري الخطيب              التوقيع  /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ( 2018-2017)  كونتربوينتتقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 كونتربوينت  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي -نظري + ) (1) الوحدات عدد  •

 لجان ممتحنيين بقرار من عميد الكلية االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 42 بالمقرر الملتحقين  عدد الطالب •

 طالب 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %97.62( 41) ناجح عدد 

 %2.38  (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  47.62%( ممتاز، )33.33)

 %( مقبول4.76%( جيد، )11.90)

 ( راسب 2.38)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

لما المئوية  المحتوى تدريسه تم النسبة  األساسي   من 

 المقرر

 دراسة مفهوم علم الكونتربوينت.   -

 دراسة الممنوعات في الكونتربوينت.   -

دراسةةة النةةوو األول فةةي كونتربوينةةت بالسةةترينا وكيفيةةة تطبيةة   -

 القواعد النظرية. 

 دراسة أنواو كونتربوينت بالسترينا الخمسة وقواعده.  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة

  متوفرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 83.86          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصةةير نهايةةة -3



 

 كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 ال توجد 

تم -8 التطوير تنفيذه  ما  مقترحات  العام  في من 

 الساب 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصةةير نهايةةة -3

 كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 تعريفهم باألخطاء.بحضور الطالب و

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 

  

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 
بدال - الذهني  والعصف  المناقشة  على  االعتماد 

 من التلقين.
 أستاذ المادة التدريس أثناء 

 تطوير تكنولوجيا التعليم 
مع - الطالب  لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

اختبارات   - عقد  طري   عن  البنائي  التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصويب أخطاء   -

 الطالب بحضورهم.

توزيع استبيان رضاء الطالب نهاية كل فصل  -

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

  محسن فكري الخطيب               /: دمحسن فكري الخطيب              التوقيع  /اسم منسق المادة: د



 

 ( 2019-2018)  كونتربوينتتقرير مقرر دراسي 

 الموسيقية قسم التربية 

 معلومات اساسية  -أ 

 كونتربوينت  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي -نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجان ممتحنيين بقرار من عميد الكلية االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 متوافرغير  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب69 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب67 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 (%94.03) عدد 63 

 %  راسب عدد )(

للتقديرات الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 عليها

(17.91  )%12  ( جدا    24%(  35.82ممتاز،  جيد 

(16.41  )%11    ( مقبول  16%(  23.88جيد، 

(2.098  )%2  ( الئحي    1%(    1.49راسب 

 ضعيف  1%( 1.49غائب)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

لما المئوية  المحتوى تدريسه تم النسبة  األساسي   من 

   المقرر

 دراسة مفهوم علم الكونتربوينت.   -

 دراسة الممنوعات في الكونتربوينت.   -

دراسةةة النةةوو األول فةةي كونتربوينةةت بالسةةترينا وكيفيةةة تطبيةة   -

 القواعد النظرية. 

 دراسة أنواو كونتربوينت بالسترينا الخمسة وقواعده.  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<    لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 التدريس : المتاحة  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة

  متوفرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 84.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.مناقشة توصيف  -2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهايةةة -3

 كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 الساب 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهايةةة -3

 كل شهر.

تصحي-4 خالل  من  راجعة  تغذية  القصيرة  تقديم  االختبارات  ح 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 

  

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 
على  - بدال االعتماد  الذهني  والعصف  المناقشة 

 من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تكنولوجيا التعليم 
مع  - الطالب  لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

اختبارات   - عقد  طري   عن  البنائي  التقويم 

 دراسي. قصيرة نهاية كل فصل 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصويب أخطاء   -

 الطالب بحضورهم.

توزيع استبيان رضاء الطالب نهاية كل فصل  -

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب               /: دمحسن فكري الخطيب              التوقيع  /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 2020-2019)  كونتربوينتتقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 كونتربوينت  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي -نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجان ممتحنيين بقرار من عميد الكلية االمتحانات   لجنة الختيار المتبعالنظام  •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 طالب 80 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 79 االمتحانعدد الطالب اللذين أدوا  •

 االمتحان نتيجة•

 

 (%98.75) عدد 79 

 %0.012 (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  0%( ممتاز، )0)

 مقبول 79%( 98.75%( جيد، ) 0)

 %(  ضعيف 0غائب)  1%(   0.012)  راسب %( 0)

 تدريس المقرر:  -12

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

لما المئوية  المحتوى تدريسه تم النسبة  األساسي   من 

   المقرر

 دراسة مفهوم علم الكونتربوينت.   -

 دراسة الممنوعات في الكونتربوينت.   -

دراسةةة النةةوو األول فةةي كونتربوينةةت بالسةةترينا وكيفيةةة تطبيةة   -

 القواعد النظرية. 

 دراسة أنواو كونتربوينت بالسترينا الخمسة وقواعده.  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<    لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 التعليم اإلليكتروني. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -13

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة

  متوفرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -14

 % 84.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15



 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -16

 المحاضرة األولى.مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في -2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهايةةة -3

 كل شهر.

تقةةديم تغذيةةة راجعةةة مةةن خةةالل تصةةحيح االختبةةارات القصةةيرة -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

تم -18 مقترحات   تنفيذه ما  العام   في التطويرمن 

 الساب 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهايةةة -3

 كل شهر.

رة تقةةديم تغذيةةة راجعةةة مةةن خةةالل تصةةحيح االختبةةارات القصةةي-4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

  

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 

بدال - الذهني  والعصف  المناقشة  على  االعتماد 

 التلقين.من 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

التعليم  من  بدال  التعليمية  المنصات  استخدام 

 اإلليكتروني.
 العام القادم 

وحدة تكنولوجيا  

 المعلومات 

 تطوير تكنولوجيا التعليم 
مع  - الطالب  لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 المقرر تطوير تقويم 

اختبارات   - عقد  طري   عن  البنائي  التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصويب أخطاء   -

 الطالب بحضورهم.

توزيع استبيان رضاء الطالب نهاية كل فصل  -

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب               /محسن فكري الخطيب              التوقيع : د /اسم منسق المادة: د

 

 

 



 

 و6106/6102 ( كوَخزاببص)  أوغُبء ثبَيت انّ عزف حقزيز يقزر دراسي

 قسى انخزبيت انًوسيقيت

 يعهويبث اسبسيت -أ 

 ٖيًتذ عضف انّ ثبَٛخ أٔغُبء ) كَٕتشاثبص ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخظض 

 انثبنثخانفشلخ  / انًستٕٖ انفشلخ 

  ( عًهٙ 2َظش٘ + ) (-) انًعتًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يجهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيتحبَبد  نجُخ الختٛبس انُظبو انًتجع 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 عضٕ ْٛئخ تذسٚس  عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 

 يعهويبث يخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 نجًٛع انًهتحمٍٛ ثبنًمشس  عذد انطالة

 انتخظظبد

 طبنت 42

 ٌطبنت 4 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 االيتحبٌ َتٛجخ 

 

 %011( 4) َبجح عذد 

 %25  (0غبئت عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 جٛذ جذا  0%( 25يًتبص، )%1( 1011)

 يمجٕل 2%(51جٛذ، )%0( 25)

  انًقزر:حذريس  -6

 %011 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕعبد

انتعشف عهٗ يكَٕبد آنخ انكَٕتشاثبص ٔكٛفٛخ انًسكخ انظحٛحخ  • األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 عهٗ اٜنخ ٔأداء األٔتبس انًطهمخ0  

انتٕسع فٙ أداء األٔتبس انًطهمخ ثأشكبل إٚمبعٛخ يختهفخ ٔأصيُخ  •

 يختهفخ0

انطالة أيبكٍ انُغًبد عهٗ اٜنخ ٔكٛفٛخ انعفك عهٗ تذسٚس  •

 األٔتبس0

 أداء سهى فب انكجٛش + األسثٛج0 •

انتذسٚت عهٗ أداء سهى فب ثبستخذاو اإلٚمبعبد انًختهفخ  •

 ٔانًتُٕعخ0

 ايتحبٌ انًٛذ تٛشو 0 •

 Double bassتًشٍٚ يٍ كتبة  •

 %011<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 %55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

 إستشاتٛجٛخ انحٕاس ٔانًُبلشخ - اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى

 إستشاتٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ  -

 )   ( َظش٘              )      ( شفٕ٘ تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 عًهٙ√  ( أعًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انًخبحت انخذريس : اإليكبَبث -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح



 

 ال ٕٚجذ       قيود اداريت وحُظيًيت: -4

 % 55         حقويى انطالة نهًقزر َخيجت -5

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل جضء اثشائٙ ثبنًمشس نهطالة  - يقخزحبث ححسيٍ انًقزر -6

 انًتفٕلٍٛ ٔجضء اثسظ نهطالة انضعفبء0

 تٕفٛش يكتجخ سًعٛخ0 -

 تٕفٛش اٜالد )انًضجٕطخ( -

 ال تٕجذ إٌ وجذث( ) يالحظبث انًزاجعيٍ انخبرجييٍ -2

انعبو  في يقخزحبث انخطويزيٍ  حُفيذِ يب حى -8

 انسببق

 تٕصٚع تٕطٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح االٔنٗ 0 -0

 يُبلشخ تٕطٛف انًمشس شفٓٛب فٙ انًحبضشح االٔن0ٗ -2

ْي  يٍ يقخزحبث ) يب حُفيذِ نى يخى يب -9

 واألسببة(

 كثشح االجبصاد اثُبء انفظم انذساسٗ

 غٛبة انطالة انًتكشس عٍ انًحبضشح 

 انذساسٗ ٔعذو كفبٚتّ لظش يذح انفظم

 انخطويز نهًقزر نهعبو انقبدو:  خطت -01

   

 انًسئول عٍ انخُفيذ حوقيج انخطويز حوصيف انخطويز يجبالث انخطويز

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض 

جضء اثشائٗ ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ 

 ٔجضء عالجٗ نهطالة انضعبف

 استبر انًبدِ لجم تذسٚس انًمشس

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس
انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل عمذ 

 اختجبس لظٛش فٗ َٓبٚخ كم شٓش
 استبر انًبدِ اثُبء انتذسٚس

 و.و/يزوة َصبر –د/ ْشبو عزث عقم اسى يُسق انًبدة: 

 

 و.و/يزوة َصبر –د/ ْشبو عزث عقم : انخوقيع                                         

  



 

 و6102/6108 ( كوَخزاببص)  أوغُبء ثبَيت انّ عزف حقزيز يقزر دراسي

 قسى انخزبيت انًوسيقيت

 يعهويبث اسبسيت -أ 

 ٖعضف انّ ثبَٛخ أٔغُبء ) كَٕتشاثبص ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخظض 

 االنثخانفشلخ  / انًستٕٖ انفشلخ 

  / ( عًهٙ 2َظش٘ + ) (-) انسبعبد انًعتًذحعذد انٕحذاد 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يجهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيتحبَبد  نجُخ الختٛبس انُظبو انًتجع 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 عضٕ ْٛئخ تذسٚس  عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 

 يعهويبث يخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -4

 نجًٛع انًهتحمٍٛ ثبنًمشس  عذد انطالة

 انتخظظبد

 طبنت 55

 ٌطبنت 6 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 االيتحبٌ َتٛجخ 

 

 %011( 6) َبجح عذد 

 %06066  (0غبئت عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 جٛذ جذا  0%( 06066يًتبص، ) %1(1011)

 يمجٕل4%( 66066جٛذ، )%0( 06066)

  حذريس انًقزر: -5

 %011 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕعبد

انتعشف عهٗ يكَٕبد آنخ انكَٕتشاثبص ٔكٛفٛخ انًسكخ انظحٛحخ  • األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 عهٗ اٜنخ ٔأداء األٔتبس انًطهمخ0  

انتٕسع فٙ أداء األٔتبس انًطهمخ ثأشكبل إٚمبعٛخ يختهفخ ٔأصيُخ  •

 يختهفخ0

تذسٚس انطالة أيبكٍ انُغًبد عهٗ اٜنخ ٔكٛفٛخ انعفك عهٗ  •

 األٔتبس0

 أداء سهى فب انكجٛش + األسثٛج0 •

انتذسٚت عهٗ أداء سهى فب ثبستخذاو اإلٚمبعبد انًختهفخ  •

 ٔانًتُٕعخ0

 ايتحبٌ انًٛذ تٛشو 0 •

 Double bassتًشٍٚ يٍ كتبة  •

 %011<  انًمشس يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ

 %55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

 إستشاتٛجٛخ انحٕاس ٔانًُبلشخ - اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى

 إستشاتٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ  -

 )   ( َظش٘              )      ( شفٕ٘ تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 عًهٙ√  ( أعًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انًخبحت انخذريس : اإليكبَبث -6

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح



 

 ال ٕٚجذ       قيود اداريت وحُظيًيت: -00

 % 55         َخيجت حقويى انطالة نهًقزر -06

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل جضء اثشائٙ ثبنًمشس نهطالة  - يقخزحبث ححسيٍ انًقزر -03

 انًتفٕلٍٛ ٔجضء اثسظ نهطالة انضعفبء0

 تٕفٛش يكتجخ سًعٛخ0 -

 تٕفٛش اٜالد )انًضجٕطخ( -

 تٕجذال  إٌ وجذث( ) يالحظبث انًزاجعيٍ انخبرجييٍ -04

انعبو  في يٍ يقخزحبث انخطويز حُفيذِ يب حى -05

 انسببق

 تٕصٚع تٕطٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح االٔنٗ 0 -3

 يُبلشخ تٕطٛف انًمشس شفٓٛب فٙ انًحبضشح االٔن0ٗ -4

ْي  يٍ يقخزحبث ) يب حُفيذِ نى يخى يب -06

 واألسببة(

 كثشح االجبصاد اثُبء انفظم انذساسٗ

 غٛبة انطالة انًتكشس عٍ انًحبضشح 

 لظش يذح انفظم انذساسٗ ٔعذو كفبٚتّ

 انخطويز نهًقزر نهعبو انقبدو:  خطت -02

   

 انًسئول عٍ انخُفيذ حوقيج انخطويز حوصيف انخطويز يجبالث انخطويز

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض 

انًتفٕلٍٛ جضء اثشائٗ ثبنًمشس نهطالة 

 ٔجضء عالجٗ نهطالة انضعبف

 استبر انًبدِ لجم تذسٚس انًمشس

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس
انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل عمذ 

 اختجبس لظٛش فٗ َٓبٚخ كم شٓش
 استبر انًبدِ اثُبء انتذسٚس

 و.و/يزوة َصبر –د/ ْشبو عزث عقم اسى يُسق انًبدة: 

 

 و.و/يزوة َصبر –د/ ْشبو عزث عقم : انخوقيع                                         

 



 

 

 م2016/2017(   غربى غناء)تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 ة يمعلومات اساس -أ 

 الفصل الدراسى األول)غناء غربى (   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

   الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية نات  متحا الختيارلجنة االالنظام المتبع  •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 ة تدريس يئعضو ه عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

بالمقرر   • الملتحقين  الطالب  لجميع  عدد 

 التخصصات 

 طالب 69

 طالب 1 ا االمتحانعدد الطالب اللذين أدو •

 نتيجة االمتحان •

 

 % ( 100)   1ناجح عدد 

 % ( 0.00) 0راسب عدد 

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  1% (  100ممتاز، )%0(  0.00)

 % (   0.00%( مقبول )0.00جيد، )%0( 0.00)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - محتوى األساسي للمقررما تم تدريسه من ال

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

كتاب    1دراسة    - من    -  panofka  –  conconeتمرين 

lutgen 

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  لمقررى احتودريس بم لقائمين بالتمدى التزام ا

 %  85<    مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة. - اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية البيان العملي. -

 استراتيجية تبادل االدوار. -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال فصلية .  

 س : يرلمتاحة التداإلمكانات ا -3

 متوافرة   العلمية   اجعلمرا

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد     قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %77.97 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 

المحاض -1 مقترحات تحسين المقرر  -6 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  رة  توزيع 

 االولى.

 لمقرر شفهيا فى المحاضرة االولى ف اوصياقشة تنم -2

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 ال توجد 

العام   -8 في  التطوير  مقترحات  من  تنفيذه  تم  ما 

 السابق

المحاضرة   -1 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -2

هي  ما  ت )حامقتر ذه منتم تنفيما لم ي -9

 واألسباب( 

 ال توجد 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تقويم المقرر 
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 استاذ المادة نهاية التيرم  وطريقة التدريس بانتظام  

 

 فى مصطبيومى  د/ ليلىدة:  اسم منسق الما

                د/ ليلى بيومى مصطفى :التوقيع                                                                           



 

 

 م2017/2018(   غربى غناء)تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )غناء غربى (    اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  صص تخال •

   الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

  ريستدة يئعضو ه عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -4

بالمقرر   • الملتحقين  الطالب  لجميع  عدد 

 التخصصات 

 طالب 69

 طالب 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

 % ( 100)   2ناجح عدد 

 % ( 0.00) 0راسب عدد 

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا    0.00ز، )ممتا%1(  50)

 % (   0.00%( مقبول )0.00جيد، )%1( 50)

 تدريس المقرر:  -5

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

كتاب    1دراسة    - من    -  panofka  –  conconeتمرين 

lutgen 

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<    مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة. - اساليب التعليم والتعلم

 .العملي البيان  استراتيجية -

 تبادل االدوار. استراتيجية -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال فصلية .  

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -6

 متوافرة   المراجع العلمية  

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد     وتنظيمية: قيود ادارية -7

 %83.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -8



 

 

المحاضرة   -3 مقترحات تحسين المقرر  -9 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -4

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -11

 وجدت( 

 ال توجد 

في   -12 التطوير  مقترحات  من  تنفيذه  تم  العام  ما 

 قبالسا

المحاضرة   -3 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -4

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ما هي  -13

 واألسباب( 

 ال توجد 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -14

 نفيذالمسئول عن الت توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المقرر  متقوي
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 استاذ المادة نهاية التيرم  وطريقة التدريس بانتظام  

 

 د/ ليلى بيومى مصطفى اسم منسق المادة:  

 د/ ليلى بيومى مصطفى      : التوقيع                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 م2019/2020(   غربى غناء)يسر مقرر دراتقري

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 الفصل الدراسى األول( )غناء غربى   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 موسيقية التربية ال التخصص  •

   الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية متحانات  يارلجنة االالنظام المتبع الخت  •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

  ة تدريسيئعضو ه بالتدريس ئمين عدد القا •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -7

بالمقرر   • الملتحقين  الطالب  لجميع  عدد 

 التخصصات 

 طالب 78

 البط 76 متحانعدد الطالب اللذين أدوا اال •

 نتيجة االمتحان •

 

 % (86.84)   66ناجح عدد 

 % (13.15) 10راسب عدد 

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية    النسبة 

 صلين عليهاالحا

 جيد جدا   15% ( 19.73ز، )ممتا %15(  19.73)

  مقبول 15%( 19.73جيد، )%21( 27.63)

 تدريس المقرر:  -8

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - المحتوى األساسي للمقرردريسه من تما تم 

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

كتاب    1دراسة    - من    -  panofka  –  conconeتمرين 

lutgen 

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  رتوى المقرحمدى التزام القائمين بالتدريس بم 

 %  85<    مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 والمناقشة.استراتيجية الحوار  - اساليب التعليم والتعلم

 البيان العملي.  راتيجيةاست -

 تبادل االدوار. استراتيجية -

 لم اإللكترونى عالت

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال فصلية .  

 ريس : تاحة التداإلمكانات الم -9

 متوافرة   لمية  لمراجع العا

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد     نظيمية:قيود ادارية وت -10



 

 

 %83.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -11

المحاضرة  -5 مقترحات تحسين المقرر  -12 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف    توزيع 

 االولى.

 ر شفهيا فى المحاضرة االولى وصيف المقرمناقشة ت -6

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -15

 وجدت( 

 ال توجد 

مقترحا -16 من  تنفيذه  تم  العما  في  التطوير  ام  ت 

 بقالسا

المحاضرة   -5 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -6

ت ) ما هي ن مقترحاتنفيذه م ما لم يتم -17

 واألسباب( 

 ال توجد 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -18

 ذلمسئول عن التنفيا توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 

اإلعتماد على المناقشة والعصف  

 العام القادم  الذهنى 
تكنولوجيا  وحدة 

 المعلومات 
 المنصات التعليمية 

 المقرر م تقوي
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 استاذ المادة نهاية التيرم  وطريقة التدريس بانتظام  

 

 مصطفى د/ ليلى بيومى اسم منسق المادة:  

 د/ ليلى بيومى مصطفى      : التوقيع                                                             

 

 



 

 

 م2016/2017(   غربى غناء)تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 ة يمعلومات اساس -أ 

 الفصل الدراسى األول)غناء غربى (   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

   الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية نات  متحا الختيارلجنة االالنظام المتبع  •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 ة تدريس يئعضو ه عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

بالمقرر   • الملتحقين  الطالب  لجميع  عدد 

 التخصصات 

 طالب 69

 طالب 1 ا االمتحانعدد الطالب اللذين أدو •

 نتيجة االمتحان •

 

 % ( 100)   1ناجح عدد 

 % ( 0.00) 0راسب عدد 

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  1% (  100ممتاز، )%0(  0.00)

 % (   0.00%( مقبول )0.00جيد، )%0( 0.00)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - محتوى األساسي للمقررما تم تدريسه من ال

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

كتاب    1دراسة    - من    -  panofka  –  conconeتمرين 

lutgen 

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  لمقررى احتودريس بم لقائمين بالتمدى التزام ا

 %  85<    مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة. - اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية البيان العملي. -

 استراتيجية تبادل االدوار. -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال فصلية .  

 س : يرلمتاحة التداإلمكانات ا -3

 متوافرة   العلمية   اجعلمرا

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد     قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %77.97 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 

المحاض -1 مقترحات تحسين المقرر  -6 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  رة  توزيع 

 االولى.

 لمقرر شفهيا فى المحاضرة االولى ف اوصياقشة تنم -2

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 ال توجد 

العام   -8 في  التطوير  مقترحات  من  تنفيذه  تم  ما 

 السابق

المحاضرة   -1 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -2

هي  ما  ت )حامقتر ذه منتم تنفيما لم ي -9

 واألسباب( 

 ال توجد 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تقويم المقرر 
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 استاذ المادة نهاية التيرم  وطريقة التدريس بانتظام  

 

 فى مصطبيومى  د/ ليلىدة:  اسم منسق الما

                د/ ليلى بيومى مصطفى :التوقيع                                                                           



 

 

 م2017/2018(   غربى غناء)تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )غناء غربى (    اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  صص تخال •

   الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

  ريستدة يئعضو ه عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -4

بالمقرر   • الملتحقين  الطالب  لجميع  عدد 

 التخصصات 

 طالب 69

 طالب 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

 % ( 100)   2ناجح عدد 

 % ( 0.00) 0راسب عدد 

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا    0.00ز، )ممتا%1(  50)

 % (   0.00%( مقبول )0.00جيد، )%1( 50)

 تدريس المقرر:  -5

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

كتاب    1دراسة    - من    -  panofka  –  conconeتمرين 

lutgen 

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<    مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة. - اساليب التعليم والتعلم

 .العملي البيان  استراتيجية -

 تبادل االدوار. استراتيجية -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال فصلية .  

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -6

 متوافرة   المراجع العلمية  

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد     وتنظيمية: قيود ادارية -7

 %83.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -8



 

 

المحاضرة   -3 مقترحات تحسين المقرر  -9 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -4

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -11

 وجدت( 

 ال توجد 

في   -12 التطوير  مقترحات  من  تنفيذه  تم  العام  ما 

 قبالسا

المحاضرة   -3 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -4

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ما هي  -13

 واألسباب( 

 ال توجد 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -14

 نفيذالمسئول عن الت توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المقرر  متقوي
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 استاذ المادة نهاية التيرم  وطريقة التدريس بانتظام  

 

 د/ ليلى بيومى مصطفى اسم منسق المادة:  

 د/ ليلى بيومى مصطفى      : التوقيع                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 م2019/2020(   غربى غناء)يسر مقرر دراتقري

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 الفصل الدراسى األول( )غناء غربى   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 موسيقية التربية ال التخصص  •

   الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية متحانات  يارلجنة االالنظام المتبع الخت  •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

  ة تدريسيئعضو ه بالتدريس ئمين عدد القا •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -7

بالمقرر   • الملتحقين  الطالب  لجميع  عدد 

 التخصصات 

 طالب 78

 البط 76 متحانعدد الطالب اللذين أدوا اال •

 نتيجة االمتحان •

 

 % (86.84)   66ناجح عدد 

 % (13.15) 10راسب عدد 

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية    النسبة 

 صلين عليهاالحا

 جيد جدا   15% ( 19.73ز، )ممتا %15(  19.73)

  مقبول 15%( 19.73جيد، )%21( 27.63)

 تدريس المقرر:  -8

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - المحتوى األساسي للمقرردريسه من تما تم 

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

كتاب    1دراسة    - من    -  panofka  –  conconeتمرين 

lutgen 

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  رتوى المقرحمدى التزام القائمين بالتدريس بم 

 %  85<    مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 والمناقشة.استراتيجية الحوار  - اساليب التعليم والتعلم

 البيان العملي.  راتيجيةاست -

 تبادل االدوار. استراتيجية -

 لم اإللكترونى عالت

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال فصلية .  

 ريس : تاحة التداإلمكانات الم -9

 متوافرة   لمية  لمراجع العا

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد     نظيمية:قيود ادارية وت -10



 

 

 %83.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -11

المحاضرة  -5 مقترحات تحسين المقرر  -12 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف    توزيع 

 االولى.

 ر شفهيا فى المحاضرة االولى وصيف المقرمناقشة ت -6

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -15

 وجدت( 

 ال توجد 

مقترحا -16 من  تنفيذه  تم  العما  في  التطوير  ام  ت 

 بقالسا

المحاضرة   -5 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -6

ت ) ما هي ن مقترحاتنفيذه م ما لم يتم -17

 واألسباب( 

 ال توجد 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -18

 ذلمسئول عن التنفيا توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 

اإلعتماد على المناقشة والعصف  

 العام القادم  الذهنى 
تكنولوجيا  وحدة 

 المعلومات 
 المنصات التعليمية 

 المقرر م تقوي
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 استاذ المادة نهاية التيرم  وطريقة التدريس بانتظام  

 

 مصطفى د/ ليلى بيومى اسم منسق المادة:  

 د/ ليلى بيومى مصطفى      : التوقيع                                                             

 

 



 

 م2017/ 2016 عربي صولفيج تقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 صولفيج عربي اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي  1( نظري + )     2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنه ثالثيه لالمتحان التطبيقي المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام  5

 من شئون التعليم والطالب لجان امتحان نظرية لجميع الطالب 

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

 ا.د/ غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 62 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 61 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 طالب  59% نجاح 96.73 االمتحان نتيجة •

 طالب  2% رسوب 3.27

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

13( )20%(21.31امتياز  جدا  )14%(32.78جيد  ( 22.95جيد 

)    1(  19.67)مقبول  12 (  1.61ضعيف  الئحى %1  راسب 

 %( 1.61غائب)  %1( 1.61)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي قواعد الموسيقي العربية . - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقام الراست .  -

 تصوير مقام الراست علي درجات مختلفة .  -

 دراسة قرابة درجة أولي لمقام الرسات . -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية إلقاء الُمحاضرات. - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 .حلقات النقاشإستراتيجية   -

 إستراتيجية البيان العملي. -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 االمتحان النظرى.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة



 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 75.74         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة التدريس  - مقترحات تحسين المقرر  -6

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

بالمقرر   - اثرائى  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى للضعفاء

التقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى   -

 نهاية كل شهر 

 ال توجد  إن وجدت(  ) راجعين الخارجيينمالحظات الم -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب.  -

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب(

 االستاذ باللجان واالعمال االدارية فى الكلية انشغال 

 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 

                أ.د/غادة حسني                    منسق المقرر: أ.د/غادة حسني                    التوقيع:   

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

بالمقرر   - اثرائى  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى للضعفاء

 مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.توفير  -

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس  تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف والغناء . 

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة  والعصف الذهني والبيان  

 العملي ولعب األدوار.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

العزف   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم والغناء بحضور الطالب 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. 
 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

م2018/ 2017 عربي صولفيج تقرير مقرر دراسي  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 صولفيج عربي اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  المستوي الفرقة /  3

 ( عملي  1( نظري + )     2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنه ثالثيه لالمتحان التطبيقي النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 من شئون التعليم والطالب لجان امتحان نظرية لجميع الطالب 

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

 ا.د/ غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 73 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 73 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % 98.63نجاح    بنسبة  72  االمتحان نتيجة •

 % 1.37راسب  بنسبة    1

•   % المئوية  للتقديرات  النسبة  طبقا  للناجحين 

 الحاصلين عليها

9( )21%(  12.33امتياز  جدا  جيد 23%(  28.77جيد 

 % (  1.37ضعيف جدا )  1( 26.03مقبول )%19( 31.51)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 العربية .مراجعة علي قواعد الموسيقي  - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقام الراست .  -

 تصوير مقام الراست علي درجات مختلفة .  -

 دراسة قرابة درجة أولي لمقام الرسات . -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الُمحاضرات.إستراتيجية إلقاء  - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 .حلقات النقاشإستراتيجية   -

 إستراتيجية البيان العملي. -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظرى: 

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة



 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 82.78         تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -5

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر المتفوقين   - مقترحات تحسين المقرر  -6

 وجزء عالجى للضعاف 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

االخطاء   - تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

الغناء   - أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 خيرتوزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن اال -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

بالمقرر   - اثرائى  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى للضعفاء

 الكتب الجديدة للمقرر.توفير مجموعة من  -

والبيان   - الذهني  والعصف  والمناقشة   الحوار  علي  االعتماد 

 العملي ولعب األدوار.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  -

االخطاء   - تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

من     - راجعة  تغذية  الغناء تقديم  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. -

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

 القادم:التطوير للمقرر للعام  خطة -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

بالمقرر   - اثرائى  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى للضعفاء

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة التدريس أثناء 

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة  والعصف الذهني والبيان  

 العملي ولعب األدوار.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  
 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

 

                  أ.د/غادة حسني                    منسق المقرر: أ.د/غادة حسني                    التوقيع: 

تطوير تقويم  

 المقرر

من   للمقرر  المستمر  البنائي  االخطاء  التقويم  تصحيح  خالل 

 للطالب وتعريفهم بها. 

الغناء   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 بداية التيرم المحاضرة االولى. توزيع توصيف المقرر على الطالب فى 

 أستاذ المادة
 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير

 نهاية التيرم 



 

م2018/2019 صولفيج عربي تقرير مقرر دراسي  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 صولفيج عربي اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي  1( نظري + )     2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنه ثالثيه لالمتحان التطبيقي النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 لجان امتحان نظرية لجميع الطالب لالمتحان النظرى

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

 ا.د/ غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 77 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 76 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 % 98.68نجاح   75 االمتحان نتيجة •

 %1.31راسب   1

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   •

 الحاصلين عليها 

 8  ( )14%(10.52امتياز  جدا  )16%(18.42جيد  ( 21.05جيد 

 %( 1.29غائب)  1( 48.68مقبول )37

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي قواعد الموسيقي العربية . - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقام الراست .  -

 الراست علي درجات مختلفة . تصوير مقام  -

 دراسة قرابة درجة أولي لمقام الرسات . -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر 

 % 85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية إلقاء الُمحاضرات. - اساليب التعليم والتعلم 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 .حلقات النقاشإستراتيجية   -

 إستراتيجية البيان العملي. -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب  طريقة

 االمتحان النظرى 

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة



 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 83.44         تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -5

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  - مقترحات تحسين المقرر  -6

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء الغناء بحضور  -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 السكشن وطريقة التدريستشجيع الطالب علي تقييم  -

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

للمتفوقين  - بالمقرر  اثرائى  جزء  من خالل  الفردية  الفروق  مراعاة 

 وجزء عالجى للضعفاء

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

للمتفوقين  - بالمقرر  اثرائى  جزء  من خالل  الفردية  الفروق  مراعاة 

 وجزء عالجى للضعفاء

 للمقرر.توفير مجموعة من الكتب الجديدة  -

العملي  - الذهني والبيان  الحوار والمناقشة  والعصف  االعتماد علي 

 ولعب األدوار.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -

 وتعريفهم بها. 

االخطاء أثناء الغناء بحضور تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح   -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى.  -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة   -

 رتوزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخي  -

يتم  ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب(

 انشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية فى الكلية 

 ظروف طارئة لالستاذ .

 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

بالمقرر  مراعاة   - اثرائى  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق 

 للمتفوقين وجزء عالجى للضعفاء

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة  والعصف الذهني والبيان  

 األدوار.العملي ولعب 

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  
 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

     أ.د/غادة حسني               منسق المقرر: أ.د/غادة حسني               التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

الغناء   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 بداية التيرم توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. 

 المادةأستاذ 
 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير

 نهاية التيرم 



 

 

م2019/2020 تقرير مقرر دراسي صولفيج عربي  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 صولفيج عربي اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي  1( نظري + )     2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنه ثالثيه لالمتحان التطبيقي االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5

 لجان امتحان نظرية لجميع الطالب لالمتحان النظرى

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

 ا.د/ غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 77 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 76 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 % 98.68نجاح   75 االمتحان نتيجة •

 %1.31راسب   1

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   •

 الحاصلين عليها 

 8  ( )14%(10.52امتياز  جدا  )16%(18.42جيد  ( 21.05جيد 

 %( 1.29غائب)  1( 48.68مقبول )37

 تدريس المقرر:  -12

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي قواعد الموسيقي العربية . - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

 مراجعة علي مقام الراست .  -

 تصوير مقام الراست علي درجات مختلفة .  -

 دراسة قرابة درجة أولي لمقام الرسات . -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر 

 % 85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية إلقاء الُمحاضرات. - اساليب التعليم والتعلم 

 الحوار والمناقشة.  إستراتيجية -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 .حلقات النقاشإستراتيجية   -

 إستراتيجية البيان العملي. -

 التعليم االلكتروني -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب  طريقة

 االمتحان النظرى 

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -13



 

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -14

 % 83.44         تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -15

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  - مقترحات تحسين المقرر  -16

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء الغناء بحضور  -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

للمتف - بالمقرر  اثرائى  جزء  من خالل  الفردية  الفروق  وقين مراعاة 

 وجزء عالجى للضعفاء

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

تم -18 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

للمتفوقين  - بالمقرر  اثرائى  جزء  من خالل  الفردية  الفروق  مراعاة 

 وجزء عالجى للضعفاء

 مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.توفير  -

العملي  - الذهني والبيان  الحوار والمناقشة  والعصف  االعتماد علي 

 ولعب األدوار.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -

 وتعريفهم بها. 

راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء الغناء بحضور تقديم تغذية   -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى.  -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة   -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير  -

يتم  ما -19 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب(

 انشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية فى الكلية 

 ظروف طارئة لالستاذ .

 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 التطوير توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

بالمقرر   - اثرائى  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى للضعفاء

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

 منسق المقرر: أ.د/غادة حسني               التوقيع: أ.د/غادة حسني                                

 

 

 

 

              

 

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة  والعصف الذهني والبيان  

 العملي ولعب األدوار.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 المنصات التعليميه 

 العام القادم 
وحده تكنولوجيا  

 المعلومات 

 التطوير توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

الغناء   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 وطريقة التدريس تشجيع الطالب علي تقييم السكشن

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 بداية التيرم توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى. 

 أستاذ المادة
 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير

 نهاية التيرم 



 

 (2017-2016) العالمية الموسيقي وتحليل تاريخ تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 لجان امتحان بجدول معلن بالكلية لالمتحان النظرى

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب+ عضو هيئة معاونة /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 42 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة   •

 

 %67.31( 41) ناجح عدد 

 %32.69  (1راسب عدد )

للتقديرات الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 عليها

 %( جيد جدا  23.81%( ممتاز، )26.19)

 %( مقبول 21.43%( جيد، )26.19)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 عصر الباروك.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة ُمؤلفة الفيوج وتوضيح ُمكوناتها.   -

 دراسة كيفية التحول من عصر الباروك إلى العصر الكالسيكي.  -

 العصر الكالسيكي.  -

العصر   - في  الموسيقية  القوالب  أهم  كأحد  السوناتا  ُمؤلفة  دراسة 

 الكالسيكي.  

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة   العلمية   المراجع

 بدرجة محدودة متوافرة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %76093          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

المحاضرة   -2 في  الطالب  مع  شفهيا   المقرر  توصيف  مناقشة 

 األولى.

عقد   -3 خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  قصير  التقويم  اختبار 

 نهاية كل شهر. 

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي.  -4

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي. -5

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 المحاضرة األولى.توزيع توصيف المقرر على الطالب في -1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية -3

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي.  -4

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

 

 

 

 

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.  -1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

خارجية  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

الجيد  اإلستماع  من  الطالب  يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  ذات 

 لألعمال الموسيقية 

  التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل    - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصل   كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

  محسن فكري الخطيب                     /: دمحسن فكري الخطيب                    التوقيع /اسم منسق المادة: د



 

 (2018-2017) العالمية الموسيقي وتحليل تاريخ تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 معلن بالكلية لالمتحان النظرىلجان امتحان بجدول 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب+ عضو هيئة معاونة /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 42 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة   •

 

 %97.62( 41) ناجح عدد 

 %2.38  (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  23.81%( ممتاز، )26.19)

 %( مقبول 21.43%( جيد، )26.19)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 عصر الباروك.  - األساسي للمقرر المحتوىمن  تدريسه تم ما

 دراسة ُمؤلفة الفيوج وتوضيح ُمكوناتها.   -

 دراسة كيفية التحول من عصر الباروك إلى العصر الكالسيكي.  -

 العصر الكالسيكي.  -

العصر   - في  الموسيقية  القوالب  أهم  كأحد  السوناتا  ُمؤلفة  دراسة 

 الكالسيكي.  

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة   العلمية   المراجع

 بدرجة محدودة متوافرة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %80.61        نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.  -2

عقد   -3 من خالل  للمقرر  المستمر  البنائي  نهاية التقويم  قصير  اختبار 

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي.  -4

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي. -5

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 المحاضرة األولى.توزيع توصيف المقرر على الطالب في -1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية كل -3

 شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي.  -4

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

 

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي. -1

وذلك لعدم توافر االمكانات المادية لذلك وتم التغلب على ذلك باستخدام 

الجوال وسماعة خارجية ذات مدى بعيد   الحديثة من خالل  التكنولوجيا 

 نسبيا  حتى يتمكن الطالب من اإلستماع الجيد لألعمال الموسيقية  

  التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

المناقشة   - على  االعتماد 

من   بدال  الذهني  والعصف 

 التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

إلكترونية  - مجموعة  بناء 

أستاذ  لتواصل   مع  الطالب 

 المادة

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 فصل دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة التدريس أثناء 

     

 محسن فكري الخطيب                     /: دمحسن فكري الخطيب                    التوقيع /اسم منسق المادة: د

  



 

 (2019-2018) العالمية الموسيقي وتحليل تاريختقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية الكودىاسم المقرر ورمزة  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 لجان امتحان بجدول معلن بالكلية لالمتحان النظرى

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب+ عضو هيئة معاونة /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 69 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 67 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة   •

 

 %92.53( 62) ناجح عدد 

 %7.46  (5راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 جيد جدا   18%( 26.86ممتاز، ) %7( 13.43)

(13.43  )%9  ( )    28%(  41.79جيد،    2.98مقبول 

  1.49راسب الئحى )     2%(  2.98ضعيف )     %2(  

 غائب  %1( 

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تدريسهاتم  التى الموضوعات

 عصر الباروك.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة ُمؤلفة الفيوج وتوضيح ُمكوناتها.   -

 دراسة كيفية التحول من عصر الباروك إلى العصر الكالسيكي.  -

 العصر الكالسيكي.  -

العصر   - في  الموسيقية  القوالب  أهم  كأحد  السوناتا  ُمؤلفة  دراسة 

 الكالسيكي.  

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة   العلمية   المراجع

 بدرجة محدودة متوافرة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %82.01   نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

المحاضرة   -2 في  الطالب  مع  شفهيا   المقرر  توصيف  مناقشة 

 األولى.

عقد   -3 خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  قصير  التقويم  اختبار 

 نهاية كل شهر. 

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي.  -4

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي. -5

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -6

 المحاضرة األولى.توزيع توصيف المقرر على الطالب في -1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -7

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية -3

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي. -4

 هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -8

 

 

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي. -1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

خارجية  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

الجيد  اإلستماع  من  الطالب  يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  ذات 

 لألعمال الموسيقية 

  ر للمقرر للعام القادم: التطوي خطة -9
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل  - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 أستاذ المادةالطالب مع 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

اختبارات قصيرة نهاية كل فصل 

 دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 المادةأستاذ  أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب                     /: دمحسن فكري الخطيب                    التوقيع /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2020-2019) العالمية الموسيقي وتحليل تاريختقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية الكودىاسم المقرر ورمزة  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (1) عدد الوحدات  •

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 لجان امتحان بجدول معلن بالكلية لالمتحان النظرى

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب+ عضو هيئة معاونة /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -7

 طالب 79 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 78 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة   •

 

 %98.73( 78) ناجح عدد 

 %0.012  (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  0%( ممتاز، )0)

(0( جيد،   )98.73  )%78  ( ضعيف  0مقبول   )%

 غائب  1%( 0.012( راسب ) 0%)

 تدريس المقرر:  -8

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 عصر الباروك.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة ُمؤلفة الفيوج وتوضيح ُمكوناتها.   -

 دراسة كيفية التحول من عصر الباروك إلى العصر الكالسيكي.  -

 العصر الكالسيكي.  -

العصر   - في  الموسيقية  القوالب  أهم  كأحد  السوناتا  ُمؤلفة  دراسة 

 الكالسيكي.  

 %100 بالتدريس بمحتوى المقررمدى التزام القائمين 

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 التعليم اإلليكتروني. 

 السنة. أعمال  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -9

 متوفرة   العلمية   المراجع

 بدرجة محدودة متوافرة الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -10

 %82.01   نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -11



 

المحاضرة توزيع   -10 مقترحات تحسين المقرر  -12 في  الطالب  على  المقرر  توصيف 

 األولى.

مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة  -11

 األولى.

اختبار  -12 عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 قصير نهاية كل شهر. 

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي.  -13

 لي.استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العم -14

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -15

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -16

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

عقد اختبار قصير نهاية التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل  -3

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن العصر الكالسيكي. -4

 هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -17

 

 

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي. -1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

خارجية  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

الجيد  اإلستماع  من  الطالب  يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  ذات 

 لألعمال الموسيقية 

  التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -18
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  التطوير توصيف  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

بدال  - التعليمية  المنصات  استخدام 

 من التعليم اإلليكتروني. 
 وحدة تكنولوجيا المعلومات  العام القادم 

تكنولوجيا  تطوير  

 التعليم

لتواصل  - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

اختبارات قصيرة نهاية كل فصل 

 دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب توزيع    - رضاء  استبيان 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب                     /محسن فكري الخطيب                    التوقيع: د /اسم منسق المادة: د

 



 

 (2017-2016)  هارمونيتقرير مقرر 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 هارموني  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

قسم   االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • مجلس  إختيار  من  ثالثية  الموسيقية لجنة  التربية 

بالكلية  معلن  بجدول  نظرية  ولجان  التطبيقي  لالمتحان 

 لالمتحان النظري

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 أسماء عبد الرحمن+ عضو هيئة معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 42 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة   •

 

 %86.54( 41) ناجح عدد 

 %13.46  (6راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  28.57%( ممتاز، )16.67)

 %( مقبول 33.33%( جيد، )19.05)

 ( راسب 2.38)

 المقرر: تدريس  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة التآلفات الفرعية.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة التآلفات الثالثية الزائدة والناقصة.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالتاسعة وإنقالباته.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالثالثة عشر وإنقالباته. -

 دراسة الحليات الهارمونية بأنواعها.  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<   لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 البيان العملي.استراتيجية 

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 ادارية وتنظيمية :قيود  -4

 %75.47  نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

توزيععع توصععيف المقععرر علععى الطععالب فععي المحاضععرة -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 األولى.

مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب فععي المحاضععرة -2

 األولى.

التقععويم البنععائي المسععتمر للمقععرر مععن خععالل عقععد اختبععار -3

 شهر.قصير نهاية كل 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة  -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

توزيععع توصععيف المقععرر علععى الطععالب فععي المحاضععرة -1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 األولى.

توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب فععي المحاضععرة مناقشة  -2

 األولى.

التقععويم البنععائي المسععتمر للمقععرر مععن خععالل عقععد اختبععار -3

 قصير نهاية كل شهر.

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة  -4

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

مجموعة   - لتواصل  بناء  إلكترونية 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصل   كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 دراسي. نهاية كل فصل 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 أسماء عبد الرحمن                 /: دأسماء عبد الرحمن               التوقيع  /اسم منسق المادة: د

 

  



 

 (2018-2017) هارمونيتقرير مقرر 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 هارموني  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

التربية   االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • قسم  مجلس  إختيار  من  ثالثية  لجنة 

الموسيقيةلالمتحان التطبيقي ولجان نظرية بجدول معلن 

 بالكلية لالمتحان النظري

 غير متوافر لالمتحاننظام المراجعة الخارجية   •

 أسماء عبد الرحمن+ عضو هئية معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 42 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 41 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة    •

 

 %97.62( 41) ناجح عدد 

 %2.38  (6راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  28.57%( ممتاز، )16.67)

 %( مقبول 33.33%( جيد، )19.05)

 ( راسب 2.38)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة التآلفات الفرعية.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة التآلفات الثالثية الزائدة والناقصة.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالتاسعة وإنقالباته.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالثالثة عشر وإنقالباته. -

 دراسة الحليات الهارمونية بأنواعها.  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة



 

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %84.59 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.توزيع توصيف  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

مناقشععة توصععيف المقععرر شععفهيا  مععع الطععالب فععي المحاضععرة -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر مععن خععالل عقععد اختبععار قصععير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

مناقشععة توصععيف المقععرر شععفهيا  مععع الطععالب فععي المحاضععرة -2

 األولى.

اختبععار قصععير التقويم البنائي المستمر للمقرر مععن خععالل عقععد -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

المناقشة   - على  االعتماد 

من   بدال  الذهني  والعصف 

 التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

إلكترونية  - مجموعة  بناء 

أستاذ   مع  الطالب  لتواصل 

 المادة

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

كل  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 فصل دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب   أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 أسماء عبد الرحمن                 /: دأسماء عبد الرحمن               التوقيع  /اسم منسق المادة: د

 

  



 

 ( 2019-2018)   هارمونيتقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 هارموني  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • التربية  قسم  مجلس  إختيار  من  ثالثية  لجنة 

بالكلية  معلن  بجدول  نظرية  ولجان  التطبيقي  لالمتحان 

 لالمتحان النظري

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 أسماء عبد الرحمن+ عضو هئية معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 69 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 67 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة    •

 

 %88.05( 59) ناجح عدد 

 %11.94  (8راسب عدد )

للتقديرات الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 عليها

(19.40  )%13( جدا      20%(  29.85ممتاز،  جيد 

(20.89  )%14  ( مقبول    12%(   17.91جيد، 

 غائب  1%( 1.49راسب الئحي )  %7( 10.44)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة التآلفات الفرعية.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة التآلفات الثالثية الزائدة والناقصة.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالتاسعة وإنقالباته.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالثالثة عشر وإنقالباته. -

 دراسة الحليات الهارمونية بأنواعها.  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة



 

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %85.22 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.توزيع توصيف  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

مناقشععة توصععيف المقععرر شععفهيا  مععع الطععالب فععي المحاضععرة -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر مععن خععالل عقععد اختبععار قصععير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 باألخطاء.بحضور الطالب وتعريفهم 

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

مناقشععة توصععيف المقععرر شععفهيا  مععع الطععالب فععي المحاضععرة -2

 األولى.

خععالل عقععد اختبععار قصععير التقويم البنائي المستمر للمقرر مععن -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ التطوير توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل  - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

اختبارات قصيرة نهاية كل فصل 

 دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 أسماء عبد الرحمن                 /: دأسماء عبد الرحمن               التوقيع  /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 2020-2019)   هارمونيتقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 هارموني  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثالثة  الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (2) الوحدات عدد  •

الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • التربية  قسم  مجلس  إختيار  من  ثالثية  لجنة 

بالكلية  معلن  بجدول  نظرية  ولجان  التطبيقي  لالمتحان 

 لالمتحان النظري

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 أسماء عبد الرحمن+ عضو هئية معاونة  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 110 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 108 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة    •

 

 %98.18( 108) ناجح عدد 

 % 0.018(2راسب عدد )

للتقديرات الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 عليها

%(   98.18%(جيد، )0%(جيد جدا   )0ممتاز، )  %(0)

 %(  غائب 0راسب)  2%( 0.018مقبول   )108

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة التآلفات الفرعية.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة التآلفات الثالثية الزائدة والناقصة.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالتاسعة وإنقالباته.  -

 دراسة تآلف الخامسة بالثالثة عشر وإنقالباته. -

 دراسة الحليات الهارمونية بأنواعها.  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 التعليم اإلليكتروني. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 العملي.االمتحان 

النظري تعليمات    االمتحان  على  بناء  بحثي  مشروع  عمل  )تم 

 . )المجلس األعلى للجامعات فترة فيرس كورونا

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 وتنظيمية :قيود ادارية  -4

 %85.22 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -6

مناقشععة توصععيف المقععرر شععفهيا  مععع الطععالب فععي المحاضععرة -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر مععن خععالل عقععد اختبععار قصععير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

المقععرر شععفهيا  مععع الطععالب فععي المحاضععرة مناقشععة توصععيف -2

 األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقرر مععن خععالل عقععد اختبععار قصععير -3

 نهاية كل شهر.

القصيرة  -4 االختبارات  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

والعصف  - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

بدال  - التعليمية  المنصات  استخدام 

 التواصل اإلجتماعي.من وسائل 

 وحدة تكنولوجيا المعلومات  أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل  - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد   - طريق  عن  البنائي  التقويم 

اختبارات قصيرة نهاية كل فصل 

 دراسي. 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

الطالب  أخطاء  تصويب 

 بحضورهم.

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 أسماء عبد الرحمن                 /أسماء عبد الرحمن               التوقيع: د /اسم منسق المادة: د

 

 



 

 2017-2016 الماندولين -تربوية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 الموسيقية  التربيةقسم : 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الماندولين -عزف آلة تربوية اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الفصل الدراسي االول  –الثالثه  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو هيئة تدريس واثنان من اعضاء الهيئة المعاونة عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  –

 42 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 41 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( % غائب    2.43(  %      ناحج    وعدد)      100عدد   )   نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا7%    ( 17.07ممتاز   )  %31  ( 75.60)   

 مقبول 0%  ( 0.00جيد      )  %4  (  9.75) 

 -تدريس المقرر : – 2

 ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول.  • الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تعريف الطالب على المقطوعات الشرقية والغربية  •

 تدريس النصف األول من المقطوعة الشرقية  •

 النصف  األول من المقطوعة الشرقية أداء  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف األول من المقطوعة الغربية  •

 مراجعة على ما سبق دراسته  •

 مجموعاتأداء المقطوعة الغربية والشرقية من الطالب في  •

 المقطوعات الفردية لكل طالب واختيار ما يناسبه دراسة •

 أداء المقطوعة الفردية  •

 مراجعة علي المقطوعات الجماعية •

 مراجعة كاملة للمنهج •

% ما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

85 % 

 التدريب العملي.-  أساليب التعليم والتعلم  -

 أسلوب اإلستماع . -

 أسلوب لعب األدوار. -

 )   ( نظري             )      ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال فصلية     )     √    ( عملي)    √      ( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 %83    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1 مقترحات تحسين المقرر   -6

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 

التطوير في ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 العام السابق

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

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

 األسباب ( 

 ازت خالل الفصل الدراسيكثرة االج -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوي المقرر 
توفير مجموعة ثرية من المراجع 

 األلكترونية  للمقرر
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق تدريس المقرر 

التدريس التعاوني التدريس التعاوني 

من خالل تقسيم الطالب لمجموعات 

 صغيرة 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر
مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة 

 ضمان الجودة بالكلية 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

  :د/ايمن حمدي                ايمن حمدي                التوقيع /منسق المقرر:د



 

 2018-2017 الماندولين -تربوية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 الموسيقية  التربيةقسم : 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الماندولين -عزف آلة تربوية اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الفصل الدراسي االول  –الثالثه  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واثنان من اعضاء الهيئة المعاونةعضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  –

 55 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 54 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( % راسب   1.82(  %      ناحج    وعدد)    98.18عدد   )   نتيجة االمتحان  -

للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا    27( ممتاز   )      20)   

 ( مقبول  0(جيد      )    7)  

 -تدريس المقرر : – 2

 ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول.  • الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تعريف الطالب على المقطوعات الشرقية والغربية  •

 األول من المقطوعة الشرقية تدريس النصف  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف األول من المقطوعة الغربية  •

 مراجعة على ما سبق دراسته  •

 الغربية والشرقية من الطالب في مجموعات أداء المقطوعة •

 المقطوعات الفردية لكل طالب واختيار ما يناسبه دراسة •

 أداء المقطوعة الفردية  •

 مراجعة علي المقطوعات الجماعية •

 مراجعة كاملة للمنهج •

% ما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس   -

 بمحتوي المقرر  

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

85 % 

 التدريب العملي.-  أساليب التعليم والتعلم  -

 أسلوب اإلستماع . -

 أسلوب لعب األدوار. -

 )   ( نظري             )      ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال فصلية     )     √    ( عملي)    √      ( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 %83    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1 مقترحات تحسين المقرر   -6

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

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

 األسباب ( 

 خالل الفصل الدراسيكثرة االجازت  -2

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوي المقرر 
توفير مجموعة ثرية من المراجع 

 األلكترونية  للمقرر
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق تدريس المقرر 

التعاوني التدريس التعاوني التدريس 

من خالل تقسيم الطالب لمجموعات 

 صغيرة 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر
مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة 

 ضمان الجودة بالكلية 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 :د/ايمن حمدي                ايمن حمدي                التوقيع /منسق المقرر:د

  



 

 2019-2018 الماندولين -تربوية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 الموسيقية  التربيةقسم : 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الماندولين -عزف آلة تربوية اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الفصل الدراسي االول  –الثالثه  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 اعضاء الهيئة المعاونةعضو هيئة تدريس واثنان من  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  –

 67 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (  %      ناحج    وعدد)   صفر   ( % راسب 100عدد   )   نتيجة االمتحان  -

للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا    35( ممتاز   )      24)   

 ( مقبول  6(جيد      )    1)  

 -تدريس المقرر : – 2

 ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول.  • الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تعريف الطالب على المقطوعات الشرقية والغربية  •

 األول من المقطوعة الشرقية تدريس النصف  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف األول من المقطوعة الغربية  •

 مراجعة على ما سبق دراسته  •

 الغربية والشرقية من الطالب في مجموعات أداء المقطوعة •

 المقطوعات الفردية لكل طالب واختيار ما يناسبه دراسة •

 أداء المقطوعة الفردية  •

 مراجعة علي المقطوعات الجماعية •

 مراجعة كاملة للمنهج •

% ما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

100% 

 % 85 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 التدريب العملي.-  أساليب التعليم والتعلم  -

 أسلوب اإلستماع . -

 أسلوب لعب األدوار. -

 )   ( نظري             )      ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال فصلية     )     √    ( عملي)    √      ( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1 مقترحات تحسين المقرر   -6

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 

التطوير في ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 العام السابق

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

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

 األسباب ( 

 ازت خالل الفصل الدراسيكثرة االج -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوي المقرر 
توفير مجموعة ثرية من المراجع 

 األلكترونية  للمقرر
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق تدريس المقرر 

التدريس التعاوني التدريس التعاوني 

من خالل تقسيم الطالب لمجموعات 

 صغيرة 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر
مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة 

 ضمان الجودة بالكلية 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 :د/ايمن حمدي      ايمن حمدي                التوقيع /منسق المقرر:د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 م2020-2019 الماندولين -تربوية آلة عزف تقرير مقرر دراسي   

 الموسيقية  التربيةقسم : 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الماندولين -عزف آلة تربوية اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الفصل الدراسي االول  –الثالثه  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو هيئة تدريس واثنان من اعضاء الهيئة المعاونة بالتدريس عدد القائمين  7

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  –

 67 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 وعدد)   صفر   ( % راسب    (  %      ناحج 100عدد   )   نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا    35( ممتاز   )      24)   

 ( مقبول  6(جيد      )    1)  

 -تدريس المقرر : – 2

 األول. ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي  • الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تعريف الطالب على المقطوعات الشرقية والغربية  •

 تدريس النصف األول من المقطوعة الشرقية  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 أداء النصف  األول من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 تدريس النصف الثاني من المقطوعة الشرقية  •

 ألول من المقطوعة الغربية تدريس النصف ا •

 مراجعة على ما سبق دراسته  •

 أداء المقطوعة الغربية والشرقية من الطالب في مجموعات •

 المقطوعات الفردية لكل طالب واختيار ما يناسبه دراسة •

 أداء المقطوعة الفردية  •

 مراجعة علي المقطوعات الجماعية •

 مراجعة كاملة للمنهج •

المحتوي األساسي % ما تم تدريسه من  -

 للمقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

100% 

 % 85 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 التدريب العملي.-  أساليب التعليم والتعلم  -

 أسلوب اإلستماع . -

 أسلوب لعب األدوار. -

 التعليم االلكتروني -

 نظري             )      ( شفوي )   ( طريقة تقويم الطالب  -

 )    √      ( أعمال فصلية     )     √    ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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



 

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %83    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1 مقترحات تحسين المقرر   -6

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 

التطوير في ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 العام السابق

 مناقشة أخالقيات وضوابط الدراسة واألمتحانات مع الطالب   -1

 مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -2

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -3

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

 األسباب ( 

 ازت خالل الفصل الدراسيكثرة االج -4

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوي المقرر 
توفير مجموعة ثرية من المراجع 

 األلكترونية  للمقرر
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير طرق تدريس المقرر 

التدريس التعاوني التدريس التعاوني 

من خالل تقسيم الطالب لمجموعات 

 صغيرة 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 المنصات التعليميه 
 العام القادم 

وحده تكنولوجيا  

 المعلومات 

 تطوير تنفيذ المقرر
مليء تقرير المقرر وتسليمة إلي وحدة 

 ضمان الجودة بالكلية 
 المادةأستاذ  أثناء التدريس 

 منسق المقرر:د/ايمن حمدي                التوقيع :د/ايمن حمدي                 

        


