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 تقرير مقرر دراسي

0262/     0261للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 انزصٕٚش1  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  حػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذ -4  

 ندُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -5

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6  

يؼٛذ 2ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ +  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -1

 116 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 112 ة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌػذد انطال -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       99.93         99ػذد  َبخر : 

 %  11.66          13ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    12.93( 15)يًزبص 

 %  16.39 (19) خٛذ خذا

 %     26.72    (31)خٛذ  

 %29.31  (24)يقجٕل 

 رذسٚظ انًقشس: -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  اعظ انظم ٔانُٕس  . 1

 4  انخبيبد انًغزخذيخ فٗ فٍ انزصٕٚش . 2

 4  األنٕاٌ ٔخصبئصٓب  ٔخٕاصٓب . 3

 4  ديح ثٍٛ انزقُٛبد فٙ انؼًم انفُٙ . 4

 4  انزصٕٚشٚخ  . ديح ثٍٛ انزقُٛبد ٔ االعبنٛت 5

 4  انزقُٛبد انٕاٌ انضٚذ  ٔطشٚقخ رُفٛزْب ػهٙ رٕال خشت . 6

 4  األنٕاٌ  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب . 7

 4  كٛفٛخ ػًم رٕاالد  . 9

 4  عى يَٕٕ كشٔو 35×عى 15رُفٛز ركٍٕٚ طجٛؼخ صبيزخ يغبزخ  9

 4  اعزكًبل انزُفٛز . 16

عى نهزُفٛز ػهٙ رٕال  166×عى  76انًششٔع األٔل : ركٍٕٚ  يغبزخ  11

 خشت  .
 4 

 4  اعزكًبل انزهٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 12
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 4  اعزكًبل انزهٍٕٚ ٔيؼبندخ األخطبء . 13

 4  ايزسبٌ شفٕ٘ . 14

 4  اخشاج انؼًم انفُٗ . 15

 4  انزقُٛبد أنٕاٌ األكشٚهك  . 16

 4  رُفٛز ركٍٕٚ ثبعزخذاو أنٕاٌ األكشٚهك  . 17

 4  زكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء اع 19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  26

عى نهزُفٛز ػهٙ 76×عى 56انًششٔع انثبَٙ : ركٍٕٚ  يجزكش يغبزخ  21

 رٕال خشت .
 4 

 4  اعزكًبل رخطٛظ انزكٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 22

 4  نزهٍٕٚ يغ يشاػبد انذقخ فٗ اعزخذاو انظم ٔانُٕس.ا 23

 4  رٕصٚغ انزقُٛبد ثبرضاٌ داخم انهٕزخ انزصٕٚشٚخ 24

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٗ   . 25

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 26

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 27

  4   رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘ 29
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

166%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >95  

يسبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

%   74.96        َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

 ؼشض فُٙ ألػًبل انطالةإقبيخ ي .1 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -6

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

 .رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش  -9
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 فٙ انؼبو انغبثق

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 رى رُفٛز انًقزشذ

 انقبدو:خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو  -16

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  انًؼبسض انفُٛخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح :د/ أيم يسشٔط ػجذ انغُٗ                                    انزٕقٛغ :

 

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

0262/     0262للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 انزصٕٚش1  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -9

 رشثٛخ فُٛخ نزخصصا -9

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -16

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

 ندُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -12

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13  

يؼٛذ 2ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ +  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -11

 116 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 162 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       96.19         92ػذد  َبخر : 

 .%  9.96          16ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    7.94( 9) يًزبص

 %  16.91(  12ا )خٛذ خذ

 %        21.92  (24)خٛذ 

 % 43.64 (49)يقجٕل 

 رذسٚظ انًقشس: -12

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  اعظ انظم ٔانُٕس  . 1

 4  انخبيبد انًغزخذيخ فٗ فٍ انزصٕٚش . 2

 4  األنٕاٌ ٔخصبئصٓب  ٔخٕاصٓب . 3

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد فٙ انؼًم انفُٙ . 4

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد ٔ االعبنٛت انزصٕٚشٚخ  . 5

 4  انزقُٛبد انٕاٌ انضٚذ  ٔطشٚقخ رُفٛزْب ػهٙ رٕال خشت . 6

 4  األنٕاٌ  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب . 7

 4  كٛفٛخ ػًم رٕاالد  . 9

 4  عى يَٕٕ كشٔو 35×عى 15رُفٛز ركٍٕٚ طجٛؼخ صبيزخ يغبزخ  9

 4  اعزكًبل انزُفٛز . 16

عى نهزُفٛز ػهٙ رٕال  166×عى  76انًششٔع األٔل : ركٍٕٚ  يغبزخ  11

 خشت  .
 4 

 4  اعزكًبل انزهٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 12
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 4  اعزكًبل انزهٍٕٚ ٔيؼبندخ األخطبء . 13

 4  ايزسبٌ شفٕ٘ . 14

 4  اخشاج انؼًم انفُٗ . 15

 4  بد أنٕاٌ األكشٚهك  .انزقُٛ 16

 4  رُفٛز ركٍٕٚ ثبعزخذاو أنٕاٌ األكشٚهك  . 17

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  26

  عى نهزُفٛز ػم76×عى 56انًششٔع انثبَٙ : ركٍٕٚ  يجزكش يغبزخ  21

 رٕال خشت .
 4 

 4  اعزكًبل رخطٛظ انزكٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 22

 4  انزهٍٕٚ يغ يشاػبد انذقخ فٗ اعزخذاو انظم ٔانُٕس. 23

 4  رٕصٚغ انزقُٛبد ثبرضاٌ داخم انهٕزخ انزصٕٚشٚخ 24

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٗ   . 25

 4  .اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء  26

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 27

  4  رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘  29
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

166%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >95  

يسبضشاد َظشٚخ             ٔانزؼهى أعبنٛت انزؼهٛى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ ٛخ:قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛ -14

% 91.26 َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .2 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -16

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

 .رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش  -19
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 فٙ انؼبو انغبثق

زِ يٍ يقزشزبد )يب يب نى ٚزى رُفٛ -19

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشزبد

 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -26

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  انًؼبسض انفُٛخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 يسشٔط ػجذ انغُٗ                                    انزٕقٛغ :أعزبر انًبدح :د/ أيم 

 

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

0262/     0262للعام األكاديمي     
غى : انزشثٛخ انفُٛخق  

 

معلومات اساسية -أ   

 انزصٕٚش1  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح -19  

 ندُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -19

يزٕافش                زسبٌَظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ نالي -26  

يؼٛذ 2ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ +  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -21

 146 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 141 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       91.49         129ػذد  َبخر : 

 .%  9.51          12ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   26.24(  37) يًزبص

  %36.23(   39ا )خٛذ خذ

 %     19.96   (29)خٛذ   

 %17.73 (25)يقجٕل  

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  س  .اعظ انظم ٔانُٕ 1

 4  انخبيبد انًغزخذيخ فٗ فٍ انزصٕٚش . 2

 4  األنٕاٌ ٔخصبئصٓب  ٔخٕاصٓب . 3

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد فٙ انؼًم انفُٙ . 4

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد ٔ االعبنٛت انزصٕٚشٚخ  . 5

 4  انزقُٛبد انٕاٌ انضٚذ  ٔطشٚقخ رُفٛزْب ػهٙ رٕال خشت . 6

 4  م يؼٓب .األنٕاٌ  ٔكٛفٛخ انزؼبي 7

 4  كٛفٛخ ػًم رٕاالد  . 9

 4  عى يَٕٕ كشٔو 35×عى 15رُفٛز ركٍٕٚ طجٛؼخ صبيزخ يغبزخ  9

 4  اعزكًبل انزُفٛز . 16

عى نهزُفٛز ػهٙ رٕال  166×عى  76انًششٔع األٔل : ركٍٕٚ  يغبزخ  11

 خشت  .
 4 

 4  اعزكًبل انزهٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 12
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 4  ٔيؼبندخ األخطبء . اعزكًبل انزهٍٕٚ 13

 4  ايزسبٌ شفٕ٘ . 14

 4  اخشاج انؼًم انفُٗ . 15

 4  انزقُٛبد أنٕاٌ األكشٚهك  . 16

 4  رُفٛز ركٍٕٚ ثبعزخذاو أنٕاٌ األكشٚهك  . 17

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء اعزكًبل انؼًم  26

عى نهزُفٛز ػهٙ 76×عى 56انًششٔع انثبَٙ : ركٍٕٚ  يجزكش يغبزخ  21

 رٕال خشت .
 4 

 4  اعزكًبل رخطٛظ انزكٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 22

 4  انزهٍٕٚ يغ يشاػبد انذقخ فٗ اعزخذاو انظم ٔانُٕس. 23

 4  رٕصٚغ انزقُٛبد ثبرضاٌ داخم انهٕزخ انزصٕٚشٚخ 24

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٗ   . 25

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 26

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 27

  4  رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘  29
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

166%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >95  

يسبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       ُٛخانٕعبئم انًؼ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

% 97.94     َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .3 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -26

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

 .رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد انزطٕٚش  -29
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 انؼبو انغبثق فٙ

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -29

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشذ

 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -36

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  انًؼبسض انفُٛخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح :د/ أيم يسشٔط ػجذ انغُٗ                                    انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  سئٛظ يدهظ انقغى انؼهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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  ٢٠٢١ - ٢٠٢٠الجامعي للعام  – تصمیم التعلم المدمج

  )١الخزف (المقرر : 
   الثانیةالفرقة : 

Face to face (60% ) 

  الموضوع 
عدد 

ساعات 
  التدریس 

طرق    أھداف التعلم 
  المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقییم   التدریس 

معرفة الجانب  ١
لعلم التاریخي 
 .یا وتقنیا الخزف فن

  مهارات المعرفة والفهم :  -أ  ٨
فلسفة و مفهوم و   ى یتعرف عل ١/أ/٣

تقنیات فن الخزف عي مر العصور  
  المختلفة. 

األسالیب الخزفیة  التقنیات و  عدد ی ٢/أ/٣
  األشكال الخزفیة. المستخدمة لبناء  

موارد البیئة   یوضح كیفیه استخدام ٣/أ/٣
  في بناء وتصمیم األعمال النحتیة  

یوضح كیفیة إستخدام الخامات   ٤/أ/٣
  المحلیة عند إنتاج الشكل الخزفي. 

أنواع الطینات و األكاسید و   ذكر ی  ٥/أ/٣
  الطالءات المختلفة. 

یتعرف علي خصائص الطینات   ٦/أ/٣
  الخزفیة. 

یذكر األدوات و األفران الخزفیة   ٧/أ/٣

 -   اسلوب
 المحاضرة 

   اسلوب
البیان  

 العملي  
   اسلوب

العصف  
 الذهني  

   الزیارات
 المیدانیة

  

  ان شفويتحام 
  تقییم العمل

 الفني .
  امتحان عملي

ــروض - ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ العــ
  التوضیحیة.  

  
ـــــع - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ المراجــ

  العلمیة
  
  بنك المعرفة   -
     

  مذكرات للمحاضرات على هیئة
  كتاب معتمد من القسم.

 .الفیدیوهات التعلیمیة 
  أ.د/عبد الغني الشال

(مصطلحات في الفن والتربیة 
المكتبات عمادة شئون  –الفنیة 

ك سعود الریاض جامعة المل –
– ١٩٨٤  (.  

معرفة الخامات  -٢
الالزمة  واآلدوات

لتشكیل االشكال 
 الخزفیة 

٤  

  ٤إكساب الطالب  - ٣



  - ٢ -

الخبرة والمهارة في 
اعداد و تحضیر 
الطینة و طرق 

  تشكیلها.

  المستخدمة عند إنتاج الشكل الخزفي. 
ان الخزفیة  یذكر األدوات و األفر   ٨/أ/٣

  عند إنتاج الشكل الخزفي.  المستخدمة
یدرك المعاییر العلمیة للقیم الفنیة و   ٩/أ/٣

    .  الجمالیة لألشكال الخزفیة
  المهارات الذهنیة :   -ب
  
تصمیمات لحلي و ألواني  یبتكر    ١/ب/٣

  و جداریات خزفیة . 
یستنتج أفكار إبداعیة و وظیفیة     ٢/ب/٣

  عند تصمیم أشكال خزفیة. 
ینتج أشكال خزفیة متعددة و     ٣/ب/٣

  متنوعة تحمل قیما جمالیة و تقنیة. 
یحلل بعض األشكال الخزفیة     ٤/ب/٣
  المتاحف و المعارض وفق معاییر ب
القیم و األسس و  یستنبط  أهم     ٥/ب/٣

 المعاییر عند تحلیل األشكال الخزفیة. 
ینقد األشكال الخزفیة وفقا      ٦/ب/٣

  یة و العلمیة. لألسس و المعاییر الفن
  
  المهارات المهنیة والعملیة :   -ج
یجهز ویعد الطینات الالزمة       ١/ج/٣

اعداد تصمیمات  -٤
مبتكرة لالشكال 

الخزفیة المختلفة و 
  المتعددة

٤  
  

واني و تشكیل اال ٥
  البالطات بالطینة

٤  

دراسة االسالیب  -٦
المتنوعة لتوظیف 

القطعة الفنیة 
معالجة سطح و 

٨ 

  



  - ٣ -

االشكال بالبطانات 
  الملونة

  للتشكیل الیدوي.  
ینتخب أفضل األدوات و       ٢/ج/٣

  ة . خزفیاالعمال ال  الخامات ألنتاج
ناصر  یستخدم مختارات من ع     ٣/ج/٣

  تصمیم . الفي البیئة الطبیعیة 
مختلفة  لف بین األنواع الؤ ی     ٤/ج/٣

  ة . خزفیللطینات في األعمال ال
تركیبات  كیمیائیة  یجهز      ٥/ج/٣

  لطینات محلیة خاصة. 
أعمال خزفیة لتجمیل ینتج      ٦/ج/٣

  الكلیة. 
بق أسس و نظریات العلوم  یط     ٧/ج/٣

  الفنیة عند إنتاج األشكال الخزفیة
قواعد وأسس األمن   راعي ی     ٨/ج/٣

  یق المتعددة.  والسالمة أثناء مراحل الحر 
  المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
یعمل بكفاءة ضمن فریق العمل       ١/د/٣

  الفني 
  یحترم الرأي و الرأي االخر      ٢/د/٣
یصمم ویدیر ورش عمل       ٣د//٣

  لتدریب الخریجین.

تحلیل وتقییم  -٧
أعمال الطالب مع 
عمل مناقشة لتقییم 

  الطالب زمالئهم

٤  

التعرف علي  .-٨
تقنیات معالجة 

االسطح الخزفیة 
  علي بالطات خزفیة

٤  

  



  - ٤ -

  
  

Online (40% ) 

  الموضوع 
د عد

ساعات 
  التدریس 

طرق   أھداف التعلم  
  المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقییم   التدریس 

 التعرف علي -١
طرق طالء االشكال 

 بالطالء الزجاجي

  مهارات المعرفة والفهم :  -أ ٤
فلسفة و مفهوم و   ى یتعرف عل ١/أ/٣

تقنیات فن الخزف عي مر العصور  
  المختلفة. 

األسالیب الخزفیة  التقنیات و  عدد ی ٢/أ/٣
  األشكال الخزفیة. المستخدمة لبناء  

موارد البیئة   یوضح كیفیه استخدام ٣/أ/٣
  في بناء وتصمیم األعمال النحتیة  

یوضح كیفیة إستخدام الخامات   ٤/أ/٣
  نتاج الشكل الخزفي. المحلیة عند إ

أنواع الطینات و األكاسید و   ذكر ی  ٥/أ/٣
  الطالءات المختلفة. 

یتعرف علي خصائص الطینات   ٦/أ/٣
  الخزفیة. 

یذكر األدوات و األفران الخزفیة   ٧/أ/٣
  المستخدمة عند إنتاج الشكل الخزفي. 

المحاضرات 
المحملة 

على منصة 
 موودیل.

ــــــرات  ــ ــ المحاضــ
ــة  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ التفاعلیــ
(المتزامنة) مع 
ــــن  ــ ــ ــــة مــ ــ ــ الطلبــ
ــق  خــــالل تطبیــ

  .zoomالـ 

ــة  ـــ ــ ــارات تكوینیــ ـــ ــ اختبــ
  ونیة  الیكتر 

  
  

ـــــروض -  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ العــ
ــیحیة(  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ التوضــ
  سمعیة بصریة ) 

  
ـــــع - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ المراجــ
ـــــة ا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ لعلمیــ

  المقترحة.
  
  
  
     

 .الفیدیوهات التعلیمیة 
 روابط قنوات الیوتیوب التعلیمیة 

https://www.youtube.co
m/channel/UC4T22k2G
2KEjX4_YhXiu6SQ?vie

w_as=subscriber 
  

  

معرفة تركیبات  -٢
مختلفة لطالءات 

  زجاجیة بسیطة

٤  

التدریب علي  -٣
حرق االشكال 

  الخزفیة 

٤ 

  

    ٨تنفیذ تصمیمات  -٤



  - ٥ -

الواني صغیرة 
  الحجم

یذكر األدوات و األفران الخزفیة    ٨/أ/٣
  . المستخدمة عند إنتاج الشكل الخزفي

یدرك المعاییر العلمیة للقیم الفنیة و   ٩/أ/٣
    .  الجمالیة لألشكال الخزفیة

  المهارات الذهنیة :   -ب
تصمیمات لحلي و ألواني  یبتكر    ١/ب/٣

  و جداریات خزفیة . 
یستنتج أفكار إبداعیة و وظیفیة     ٢/ب/٣

  عند تصمیم أشكال خزفیة. 
ینتج أشكال خزفیة متعددة و     ٣/ب/٣

  قیما جمالیة و تقنیة.  متنوعة تحمل
یحلل بعض األشكال الخزفیة     ٤/ب/٣
  المتاحف و المعارض وفق معاییر ب
القیم و األسس و  یستنبط  أهم     ٥/ب/٣

 المعاییر عند تحلیل األشكال الخزفیة. 
ینقد األشكال الخزفیة وفقا      ٦/ب/٣

  لألسس و المعاییر الفنیة و العلمیة. 
  :   المهارات المهنیة والعملیة -ج  ج
یجهز ویعد الطینات الالزمة       ١/ج/٣

  للتشكیل الیدوي.  
ینتخب أفضل األدوات و       ٢/ج/٣

  ة . خزفیاالعمال ال  الخامات ألنتاج

یبتكر الطالب  -٥
عمل فني من خالل 

ما تم تنفیذه من 
  تصمیم

٨ 

  

تحلیل وتقییم  -٦
أعمال الطالب مع 
عمل مناقشة لتقییم 

  الطالب زمالئهم

٨  
  



  - ٦ -

ناصر  یستخدم مختارات من ع     ٣/ج/٣
  تصمیم . الفي البیئة الطبیعیة 

مختلفة  لف بین األنواع الؤ ی     ٤/ج/٣
  ة . خزفیللطینات في األعمال ال

تركیبات  كیمیائیة  یجهز      ٥/ج/٣
  لطینات محلیة خاصة. 

أعمال خزفیة لتجمیل ینتج      ٦/ج/٣
  الكلیة. 

بق أسس و نظریات العلوم  یط     ٧/ج/٣
  الفنیة عند إنتاج األشكال الخزفیة

قواعد وأسس األمن   راعي ی     ٨/ج/٣
  والسالمة أثناء مراحل الحریق المتعددة.  

  تصال  المهارات العامة ومهارات اال -د
یعمل بكفاءة ضمن فریق العمل       ١/د/٣

  الفني 
  یحترم الرأي و الرأي االخر      ٢/د/٣
یصمم ویدیر ورش عمل       ٣د//٣

  لتدریب الخریجین.
  

          التوقيع :                                             د حامدد. محمو أستاذ المادة :  
  التوقيع :                  رئيس مجلس القسم العلمي:   ا.د ميالد ابراهيم متي        

  



   

 

 
 6106/6107  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

 
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةال الفرقة الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي6) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 0 عدد القائمين بالتدريس 7
 محمد عمارأ.د/ إيمان حمدي  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 823 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 803 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(        % 767ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
(95.52     ) 

(         %  36راسب: عدد)
(4.48 ) 

لمتقديرات النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 الحاصمين عمييا

( 23.5( ممتاز     )13.9)
 جيد جدا

( 34.8( جيد      )24.8)
 مقبول

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم



   

 

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

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

60-84 
   (> )85 

 محاضرات نظرية )  ( () والتعمم أساليب التعميم -
 تدريب عممي

( دراسة حالة       )  )(
 أنشطة فصمية

األعمال الفصمية )تذكر( :   
 بحاث أعمل 

%      )( 80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
 شفوي

( أعمال فصمية )20   (  %
 ( عممي
 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
متوافرة )( متوافرة بدرجة ( ) المراجع العممية -

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

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

 (غير متوافرةمحدودة)
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسييييييييييييييييييييييم الطيييييييييييييييييييييالب ذوي  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

التحصييييييييييييييل المييييييييييييينخف   لييييييييييييي  
مجموعيييات صيييغيرة ييييتم التيييدريس 
ليم في اوقات  ضافية عم  وقت 

 المحاضرة.
 جراء مراجعة بعد دراسة كل  -2

 محاضرة.
عمييييييييييل اختبييييييييييارات قصيييييييييييرة  -3



   

 

(Quizzes Test أثنيييييياء )
 المحاضرة.

اال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي  -4
 300المجموعييييييية الواحيييييييدة عييييييين 

لميييا فيييي ذليييك  طاليييب فيييي الميييدرج
 من فائدة لمجميع.

) ن مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
 وجدت (

االسيييتعانة بيييالطالب الفيييائقين  -1
دراسيييييييا لمسيييييياعدة الطييييييالب ذوي 
التحصييييييييل المييييييينخف  عمييييييي  أن 
يكييون ىييذا ىييو التكميييب المطمييوب 
منيم)أعمييال السيينة( أو االسييتعانة 
بالوظيييييييييييييائب المعاونة)مدرسيييييييييييييين 

معيييدين( وذلييك تجنبييا  -مسيياعدين
 لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في -8
 العام السابق

 جراء مراجعة بعد دراسة كل  -1
 محاضرة.

 عمييييييييييل اختبييييييييييارات قصيييييييييييرة -2
(Quizzes Test أثنيييييياء )

  المحاضرة.
)ما ىي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -9

 واألسباب (
تقسييييييييييييييييييييييم الطيييييييييييييييييييييالب ذوي  -1

التحصييييييييييييييل المييييييييييييينخف   لييييييييييييي  
مجموعيييات صيييغيرة ييييتم التيييدريس 
ليم في اوقات  ضافية عم  وقت 

ليييييم ييييييتم تنفييييييذ ىيييييذا  -المحاضيييييرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

أال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي  -2
 300المجموعييييييية الواحيييييييدة عييييييين 

لميييا فيييي ذليييك  طاليييب فيييي الميييدرج
ىيييذا المقتيييرح  -مييين فائيييدة لمجمييييع

لييييم ي طييييرح عميييي  ادارة الكمييييية ميييين 
 قبل، والتمس تفعيمو.

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير

المسئول  توقيت التطوير توصيف التطوير
 عن التنفيذ



   

 

 مكانيات 
 التدريس 

لجنة شراء  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الكتب 

رئااايس                                 القاااائم بالتااادريس: أ.د / إيماااان حمااادي عماااار                        
 القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود    

 داجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شنالمر                     

 

 6107/6108 لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 0
 أصول التربية  التخصص 6
 ثانيةالفرقة ال الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي6) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 0 عدد القائمين بالتدريس 7
 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0
 1032 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1008 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     96.13(        % )969ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 3.87(         %  )39راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا14.9( ممتاز     )6.7)
 ( مقبول94.9( جيد      )28.5)

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -



   

 

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
لموضوعات مدي تغطية االمتحان  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

   (> )85 
 تدريب عممي محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعميم والتعمم -

 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )(
 بحاث أاألعمال الفصمية )تذكر( :   عمل 

 %      )( شفوي80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
(أعمال فصمية ) عممي 20 )  (  % 

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

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

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

 متوافرة(غير محدودة)
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييييييل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

المييييييينخف   لييييييي  مجموعيييييييات صيييييييغيرة ييييييييتم 
التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  وقييت 

 المحاضرة.
  جراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 Quizzesاختبييارات قصيييرة )عمييل  -3

Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي المجموعيييية  -4

لميا فيي  طالب في المدرج 300الواحدة عن 
 ذلك من فائدة لمجميع.



   

 

 
) ن  مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(
االسيييييييتعانة بيييييييالطالب الفيييييييائقين دراسييييييييا  -1

لمسيياعدة الطييالب ذوي التحصيييل الميينخف  
عمييي  أن يكيييون ىيييذا ىيييو التكمييييب المطميييوب 
منيم)أعمييال السيينة( أو االسييتعانة بالوظييائب 

معيييييييدين(  -)مدرسييييييين مسيييييياعدين المعاونيييييية
 وذلك تجنبا لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

  جراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 Quizzesة )عمييل اختبييارات قصييير  -2

Test.أثناء المحاضرة )  
)ما ىي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب (
تقسييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييييييل  -1

المييييييينخف   لييييييي  مجموعيييييييات صيييييييغيرة ييييييييتم 
التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  وقييت 

لييم يييتم تنفيييذ ىييذا المقتييرح  نظييًرا  -المحاضييرة
 لضيق الوقت.

ي المجموعيييية أال يزيييييد عييييدد الطييييالب فيييي -2
لميا فيي  طالب في المدرج 300الواحدة عن 

ىييييذا المقتييييرح لييييم  -ذلييييك ميييين فائييييدة لمجميييييع
ي طيييرح عمييي  ادارة الكميييية مييين قبيييل، واليييتمس 

 .تفعيمو
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

 مكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة لممكتبة 

رئاايس القساام: أ.د/ أماااني عبااد                القااائم بالتاادريس: أ.د / إيمااان حماادي عمااار                    
 المقصود    

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                 

 

 

 



   

 

 
 

 6108/6109  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةالفرقة ال الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي6) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 0 عدد القائمين بالتدريس 7
 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 1031 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1005 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(        % 998ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
(99.3     ) 
 ( 0.67(         %  )7راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

( جيد 16.43( ممتاز     )2.41)
 جدا

 ( مقبول40.98( جيد      )40.18)
 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم



   

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

تدريب  محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعميم والتعمم -
 عممي

أنشطة ( دراسة حالة       )  )(
 فصمية

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل 
 بحاث أ

 %      )( شفوي80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )20  )  (  %

 عممي
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

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

تقسييييييييم الطيييييييالب ذوي التحصييييييييل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ليي  مجموعييات صييغيرة يييتم الميينخف  

التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  
 وقت المحاضرة.

 جيييييراء مراجعييييية بعيييييد دراسييييية كيييييل  -2
 محاضرة.

عمييييييييييييييييييل اختبييييييييييييييييييارات قصييييييييييييييييييييرة  -3
(Quizzes Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيييييييييييد عيييييييييييدد الطييييييييييالب فيييييييييييي  -4

طالييييب  300المجموعيييية الواحييييدة عيييين 
لمييييا فييييي ذلييييك ميييين فائييييدة  فييييي المييييدرج

 لمجميع.



   

 

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7
 ) ن وجدت(

االستعانة بالطالب الفائقين دراسييا  -1
لمسيييييييييياعدة الطييييييييييالب ذوي التحصيييييييييييل 
المييييينخف  عمييييي  أن يكيييييون ىيييييذا ىيييييو 
التكميييب المطمييوب منيم)أعمييال السيينة( 
أو االسيييييييييييييييييييييييييييييييييييتعانة بالوظيييييييييييييييييييييييييييييييييييائب 

معيييدين(  -المعاونة)مدرسييين مسيياعدين
وذلييييييك تجنبييييييا لمشييييييكمة ضيييييييق الوقييييييت 

 لألساتذة.
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق
 جيييييراء مراجعييييية بعيييييد دراسييييية كيييييل  -1

 محاضرة.
                 عمييييييييييييييييييل اختبييييييييييييييييييارات قصييييييييييييييييييييرة -2
(Quizzes Test .أثناء المحاضرة ) 

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

تقسييييييييم الطيييييييالب ذوي التحصييييييييل  -1
الميينخف   ليي  مجموعييات صييغيرة يييتم 
التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  

لييييم يييييتم تنفيييييذ ىييييذا  -وقييييت المحاضييييرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

أال يزيد عدد الطالب في  -2
طالب  300المجموعة الواحدة عن 

لما في ذلك من فائدة  في المدرج
ي طرح عم  ىذا المقترح لم  -لمجميع

 ادارة الكمية من قبل، والتمس تفعيمو.
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئ توقيت التطوير توصيف التطوير
ول 
عن 
 التنفيذ

 مكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

لجنة  قبل تدريس المقرر 
شراء 
 الكتب 

 مكانيات 
 التدريس 

 عداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عم  

 األنماط المختمفة لمتقويم  

المحا قبل تدريس المقرر
ضر 
المسئو 

ل عن  



   

 

تدريس 
 المقرر

رئاااايس                   القااااائم بالتاااادريس: أ.د / إيمااااان حماااادي عمااااار                                     
 القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود    

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 

 

 2019/2020  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةالالفرقة  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
 محمد عمارأ.د/  يمان حمدي  أسماء المحاضرين المساىمين ف  تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 1310 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1308 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(        % 1273ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
(97.32     ) 
 ( 2.68(         %  )35راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

( -( ممتاز     )-( ناجح     )98.59)
 جيد جدا

 ( مقبول1.41( جيد      )-)
 -تدريس المقرر : – 2



   

 

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 المجتمعالتربية ومشكالت 

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

   (> )85 
تيييدريب  )  (    محاضيييرات نظريييية () التعميم والتعمم أساليب -

 عممي
( )      دراسيييية حاليييية         (  )

 أنشطة فصمية
()  بحاثأعمل 

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
Google Classroom      (√) 

Facebook               (√) 
               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 
 (√)            قناة عم  اليوتيوب

 ( شفوي )      %     80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي20 )  (  % 

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

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

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

 (غير متوافرةمحدودة)
 ال يوجد  -قيود  دارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسييييييييييييم الطيييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6



   

 

صيييييغيرة ييييييتم المييييينخف   لييييي  مجموعيييييات 
التييييدريس ليييييم فييييي اوقييييات  ضييييافية عميييي  

 وقت المحاضرة.
 جييييييييراء مراجعيييييييية بعييييييييد دراسيييييييية كييييييييل  -2

 محاضرة.
 Quizzesعمل اختبارات قصييرة ) -3

Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيييد عييدد الطييالب فييي المجموعيية  -4

لمييا  طالييب فييي المييدرج 300الواحييدة عيين 
 في ذلك من فائدة لمجميع.

المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
 ) ن وجدت(

االسييييتعانة بييييالطالب الفييييائقين دراسيييييا  -1
لمسيييييييييييييياعدة الطييييييييييييييالب ذوي التحصيييييييييييييييل 
الميييييييينخف  عميييييييي  أن يكييييييييون ىييييييييذا ىييييييييو 
التكميب المطميوب منيم)أعميال السينة( أو 
االسييييييتعانة بالوظييييييائب المعاونة)مدرسييييييين 

معيييدين( وذلييك تجنبييا لمشييكمة  -مسيياعدين
 ضيق الوقت لألساتذة.

م تنفيذه من مقترحات التطوير ما ت -8
 في العام السابق

 جييييييييراء مراجعيييييييية بعييييييييد دراسيييييييية كييييييييل  -1
 محاضرة.

                 عمييييييييييييييييييييييل اختبييييييييييييييييييييييارات قصيييييييييييييييييييييييرة -2
(Quizzes Test .أثناء المحاضرة ) 

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

تقسييييييييييييم الطيييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييل  -1
تم المييييينخف   لييييي  مجموعيييييات صيييييغيرة يييييي

التييييدريس ليييييم فييييي اوقييييات  ضييييافية عميييي  
لم يتم تنفيذ ىذا المقترح   -وقت المحاضرة

 نظًرا لضيق الوقت.
أال يزيد عدد الطالب في المجموعة  -2

لما  طالب في المدرج 300الواحدة عن 
ىذا المقترح  -في ذلك من فائدة لمجميع

لم ي طرح عم  ادارة الكمية من قبل، 
 والتمس تفعيمو.

 -التطوير لممقرر لمعام القادم :خطة  -10
مجاالت 
 التطوير

المسئول  توقيت التطوير توصيب التطوير
عن 



   

 

 التنفيذ
 مكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

لجنة  قبل تدريس المقرر 
شراء 
 الكتب 

 مكانيات 
 التدريس 

 عداد بنك أسئمة 
لممقرر لتدريب 

الطالب عم  األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاض قبل تدريس المقرر
ر 

المسئول 
عن  
تدريس 
 المقرر

                   رئيس القسم: أ.د/  يمان حمدي عمار                    القائم بالتدريس: أ.د /  يمان حمدي عمار        

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 
 



   

 

 

 1026/1027م تقرير مقرر دراسي  عمم النفس النمو  عا
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس النمو اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 االثانية   الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 2
 803 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 803 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب4 - ناجح  799 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 103-  ممتاز  3 عدد الناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا -

 مقبول 241-جيد 382-
 -تدريس المقرر : – 1
 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 ىدف عمم نفس النمو -اىمية عمم النفس النمو-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى مرحمة الطفولة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى-5

 المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -7

 الطفولة المتأخرة 
العوامل المؤثرة عمى تكيف الطفل فى المرحمة –خصائص النمو المغوى -8



   

 

 الطفولة المتأخرة
 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9

الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى-10
 المراىقة

التوجيو واإلرشاد فى مرحمة -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى-11
 المراىقة 

التحميل  –عالج االضطرابات النفسية )اإلرشاد النفسى طرق وأساليب-12
 العالج الجماعى(  –النفسى

 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة -13
لما تم تدريسو من المحتوي %  -

 األساسي لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

100% 

 المحاضرة- أساليب التعميم والتعمم -
 المناقشات واألستنتاجات والتفكير الناقد والعصف الذىني. -

            أمتحان أعمال السنة  - متحان نظري ا طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة الوسائل المعينة-
 غير متطمب  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض الموضوعات مثل عرض بعض المشكالت  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

 التى يتعرض ليا االطفال  مثل االنحرافات الجنسية المستحدثة 
عرض بعض المشكالت  :أدخال بعض الموضوعات مثل -2

، االدمان االنحرافات الجنسية :التى يتعرض ليا المراىقين  مثل
 عمى االنترنت

 ال يوجد          (الخارجيين )إن وجدتمالحظات المراجعين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال مع الطالب في -1

 المحاضرات
 



   

 

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

 بعض المشكالت التى يتطمب دراستيا دراسة جيدة أوال

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

 المراىقين

 توصيف التطوير
ثانيا  مشكالت االمراىقين مثل : 

نشأة  –االنحرافات الجنسية )المعنى
 –(الحل  –االسباب –المشكمة

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

 الحمول ( 

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    
 

 رئيسة القسم  / أ.د أمانى عبد المقصود             اسم منسق المادة : د منى سعيد 
                   : منى سعيدالتوقيع  

 1027  /    /    : التاريخ 
 

  



   

 

 2018/ 2017عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -: أساسية معمومات – أ

 عمم النفس النمو المقرر اسم 2

 جميع التخصصات  التخصص 1

 االثانية   المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  1) المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 2

 429 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 420 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( راسب - ) ( ناجح   %100 )  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا  1701 )  ( ممتاز 00004 ) 

 ( مقبول3509   )  (جيد    4604  ) 

 -: المقرر تدريس – 1

 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو -1 تدريسيا تم التي الموضوعات -
 ىدف عمم نفس النمو -النفس النمو اىمية عمم-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -5

 الطفولة المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6



   

 

الحركي العقمى فى مرحمة  –ى خصائص النمو الجسمى والفسيولوج-7
 الطفولة المتأخرة 

العوامل المؤثرة عمى تكيف الطفل فى المرحمة –خصائص النمو المغوى -8
 الطفولة المتأخرة

 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9
الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10

 اىقةمرحمة المر 
التوجيو واإلرشاد فى -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى -11

 مرحمة المراىقة 
 –طرق وأساليب عالج االضطرابات النفسية ) اإلرشاد النفسى  -12

  .العالج الجماعى ( –التحميل النفسى
 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة  -13

 

المحتوي األساسي % لما تم تدريسو من  -
 لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

(100)% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

(100)% 

 محاضرات نظرية  ( / )  أساليب التعميم والتعمم -

 األعمال الفصمية )تذكر( :  المناقشات واألستنتاجات 

 امتحان أعمال السنة  - امتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -

 متوفرة الوسائل المعينة-

 غير متطمب   المستمزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

أدخال بعض الموضوعات مثل عرض   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
بعض المشكالت التى يتعرض ليا االطفال  مثل 



   

 

 االنحرافات الجنسية المستحدثة 

أدخال بعض الموضوعات مثل عرض   -2
بعض المشكالت التى يتعرض ليا المراىقين  

 ، االدمان عمى االنترنتمثل االنحرافات الجنسية 

 ال يوجد وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين )إن -7

تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 مع الطالب في المحاضرات

عدم إدراج بعض المشكالت اال بعد دراستيا  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما ىي واألسباب ( -9
ليا  دراسة مستفيضة ومعرفة مدى االحتياج

 لطالب الجامعة

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 
 والمراىقين

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل: االنحرافات الجنسية )  :اوال

 الحل  ( –االسباب –نشأة المشكمة  –المعنى
االنحرافات  -1مشكالت االمراىقين مثل: :ثانيا

الحل  –االسباب –نشأة المشكمة  –الجنسية )المعنى
االجتماعى )  االدمان عمى مواقع التواصل-2 –(

 الحمول (  –االسباب  –المعنى 

 توقيت التطوير

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

                عبدالمقصود أمانيرئيس مجمس القسم  : أ. د /           ادة : د منى سعيد اسم منسق الم

     :منى سعيدالتوقيع

  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 2019/ 2018عمم النفس النمو عام   تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم النفس النمو اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 االثانية   الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  1 ) 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 : – 2
 1037 بالمقررعدد الطالب الممتحقين  -
 1037 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب -    )        ناجح 1037 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا
 مقبول508 -جيد 440 -جيد جدا - 48ممتاز  4

 -تدريس المقرر : – 1
 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 ىدف عمم نفس النمو -اىمية عمم النفس النمو-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -5

 الطفولة المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6
الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -7

 الطفولة المتأخرة 
العوامل المؤثرة عمى تكيف الطفل فى المرحمة –خصائص النمو المغوى -8

 الطفولة المتأخرة
 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9

الحركي العقمى فى مرحمة  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10
 المراىقة



   

 

التوجيو واإلرشاد فى -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى   -11
 مرحمة المراىقة 

 –لنفسى طرق وأساليب عالج االضطرابات النفسية ) اإلرشاد ا -12
 العالج الجماعى (  –التحميل النفسى 

 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة  -13
% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 المناقشات واألستنتاجات  -محاضرات نظرية  التعميم والتعممأساليب  -
 األمتحانات  الفصمية )أعمال السنة (  - أمتحان النظرى النيائى طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة الوسائل المعينة-
 متوفرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
عرض  بعض المشكالت  :أدخال بعض الموضوعات مثل -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التى يتعرض ليا االطفال  مثل االنحرافات الجنسية المستحدثة 
عرض  بعض المشكالت  :أدخال بعض الموضوعات مثل -2

، االدمان ا المراىقين  مثل االنحرافات الجنسيةالتى يتعرض لي
 عمى االنترنت

 ال يوجد          )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين مع الطالب في 

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

 اضافة تمك المشكالت في المرجع
 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل :  :اوال

نشأة  –االنحرافات الجنسية ) المعنى
 الحل ( –االسباب –المشكمة 

مشكالت االمراىقين مثل:   :ثانيا

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد



   

 

نشأة  –االنحرافات الجنسية ) المعنى والمراىقين
-2 –(الحل  –االسباب –المشكمة 

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

  .الحمول(
    
    

 رئيس مجمس القسم : أ.د/ أمانى عبد المقصود                   منسق المادة : د منى سعيد اسم 
                                          منى سعيد  :التوقيع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2020/ 2019عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 2
 1310 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1310 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب 46    )        ناجح 1264 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 الحاصمين عمييالمتقديرات 
 مقبول%69 –جيد %24 -جيد جدا% 058(    .0) ممتاز -

 -تدريس المقرر : – 1
 مفيوم عمم نفس النمو –مفيوم النمو  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 ىدف عمم نفس النمو -اىمية عمم النفس النمو-2
 قوانين النمو  -مطالب النمو-3
 العوامل المؤثرة عمى النمو  -4
الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -5

 مرحمة الطفولة المبكرة
 المعب فى مرحمة الطفولة المبكرة  –خصائص النمو المغوى -6
الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى -7

 مرحمة الطفولة المتأخرة 
الطفل فى العوامل المؤثرة عمى تكيف –خصائص النمو المغوى -8

 المرحمة الطفولة المتأخرة
 اىداف المراىقة  –مراحل فترة المراىقة –البموغ  –معنى المراىقة -9

الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10



   

 

 مرحمة المراىقة
التوجيو واإلرشاد فى -االجتماعى–خصائص النمو االنفعالى   -11

 مرحمة المراىقة 
 –ب عالج االضطرابات النفسية ) اإلرشاد النفسى طرق وأسالي -12

 العالج الجماعى (  –التحميل النفسى 
 مشكالت المراىقة  –مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة  -13
 

% لما تم تدريسو من المحتوي  -
 األساسي لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

االمتحان لموضوعات مدي تغطية  -
 المقرر

100% 

 المناقشات واألستنتاجات  -محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
 األمتحانات  الفصمية )أعمال السنة (  - أمتحان النظرى النيائى طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %96  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
أدخال بعض الموضوعات مثل عرض  بعض المشكالت التى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مشكالت أطفال الشوارعيتعرض ليا االطفال  مثل 
أدخال بعض الموضوعات مثل عرض  بعض المشكالت التى  -2

ظيور بعض حاالت االنتحار خاصة يتعرض ليا المراىقين  مثل 
 فى اثناء ظيور نتائج التقويم 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 
 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

ل المراىقين مع الطالب في تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفا
 المحاضرات

 



   

 

 
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ىي و األسباب (
 اضافة تمك المشكالت في المرجع

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20

مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة 

لدى االطفال 
 والمراىقين

 بعض أدخال -1
  عرض مثل الموضوعات

 التى المشكالت بعض
 مثل  االطفال ليا يتعرض

 الشوارع أطفال مشكالت
 بعض أدخال -2

  عرض مثل الموضوعات
 التى المشكالت بعض

  المراىقين ليا يتعرض
 حاالت بعض ظيور مثل

 اثناء فى خاصة االنتحار
 التقويم نتائج ظيور

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

 
  اسم منسق المادة : د منى سعيد 

                            رئيس مجمس القسم : أ.د / إيمان حمدى عمار  
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 تقزيز هقزر دراسي

 9191/  9109للؼام األكاديوي   

 قسن : التزبيت الفٌيت

 

هؼلوهاث اساسيت -أ   

1اشغبل يؼبدٌ  اسن الوقزر ورهزٍ الكودى -0  

 انزشثٛخ انفُٛخ التخصص -9

 انثبَٛخ الفزقت / الوستوى -3

( ػًهٙ 3( َظش٘ + ) -) ػذد الوحذاث / الساػاث الوؼتوذة -4  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألزخ اندبيؼخ  االهتحاًاث  الٌظام الوتبغ الختيار لجٌت -5

 )  َؼى (  يزٕافش        )   ( غٛش يزٕفش   ًظام الوزاجؼت الخارجيت لالهتحاى -6

( يؼٛذ 2( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد القائويي بالتذريس -7  

 

هؼلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -0

 194 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 194 نزٍٚ أدٔا االيزسبٌػذد انطالة ا -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 (%        9.79(    ثُغجخ  )191ػذد  )  َبخر : 

 ( %   271)  ثُغجخ (   4ساعت:  ػذد  )

 صفش( %ثُغجخ )  غبئت: ػذد )صفش(

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

  1يًزبص :ػذد 

  1خٛذ خذا :ػذد 

     1خٛذ :ػذد 

      4يمجٕل :ػذد 

 1ضؼٛف: ػذد 

 4ضؼٛف خذا: ػذد 

 185َبخر: ػذد 

 

 

 :تذريس الوقزر -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 الووضوع

ػذد 

ساػاث 

 الٌظزي

ػذد ساػاث 

 الؼولي

 7ٚزؼشف ػهٙ االدٔاد ٔاالخٓضح ٔخصبئص انخبيبد فٙ انؼًم انفُٙ 1

 7ٔاالنًبو ثأْى خصبئصٓب خ انُسبطششذ طشق رطٕٚغ خبي
- 3 

2 

3 

يذسكب انًؼبٚٛش انؼهًٛخ  ٚزؼشف انطبنت ػهٙ خصبئص انًشغٕنخ انًؼذَٛخ

ػهٙ انٕسق نهًفشداد  بدرص7ًًٛ ثى ُٚزمم إنٗ اثزكبس نهمٛى انفُٛخ ٔاندًبنٛخ
- 6 
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 خ انُسبط7ػهٙ خبي ٓبزدشٚجث نٛمٕو

 3 - 7كثش يٍ يفشدح رشكٛهٛخأدًغ رػهٙ انٕسق  بدرصًًٛٚجزكش انطبنت  4

ػهٙ انٕسق يغزٕزبح يٍ انخطٕط انؼضٕٚخ  بدرصًًٛ انطبنت ٚجزكش 5

 7الَزبج يشغٕالد يؼذَّٛ
- 3 

ًؼذَّٛ ثطشق انمطغ انخبسخٙ  ثبنًُشبس انًفشداد نهانزشكٛم انًجزكش  6

 انزؼشف ػهٙ ٔعبئم االيبٌ ٔادٔارٓب اثُبء انزُفٛزيغ ضشٔسح  االسكذ

 7انزؼشف ػهٙ انًخبطش ٔاالززٛبطبد انٕاخت ارخبرْب

- 3 

انزشكٛم انًجزكش  نؼًم يفشداد يؼذَّٛ ثطشق انمطغ انذاخهٙ ٔانخبسخٙ   .

 ، يغ انسفبظ ػهٗ انزذاثٛش األيُٛخ7ثبنًُشبس االسكذ
- 3 

انزشكٛم انًجزكش نؼًم  يفشداد يؼذَّٛ ثطشق انمطغ انًخزهفخ ثبنًُشبس  8

 االسكذ يغ انجشد نهسٕاف ٔانسزف ٔاالضبفخ7
- 3 

 ؼذَّٛ يغزٕزبِ يٍ انخطٕط انؼضٕٚخييشغٕالد  ًمانزشكٛم انًجزكش نؼ 9

 يؼهمبد يؼذَٛخ7نؼًم 
- 3 

 3 - 7رسهٛم االػًبل انًؼذَٛخ خًبنٛب 11

 3 - ٔإخشاخٓب فُٛب7 رشطٛت االػًبل انًؼذَٛخ 11

 3 - رمٛى انطالة ألػًبل صيالئٓى  12

 3 - رمٛى َٓبئٙ الػًبل انًؼذَٛخ  13

خ يغزٕزبح يٍ أشكبل اٜالد انًٕعٛمٛخ نًؼهمخ يؼذَٛٚششذ ػًم يششٔع  14

 ال عًٛب انٕرشٚبد7
- 3 

ٚزؼشف 7 ثى نًبو ثأْى خصبئصٓبٔاإل خ انصبجششذ طشق رطٕٚغ خبيٚ 15

يذسكب  انًغزٕزبح يٍ اٜالد انًٕعٛمٛخ ػهٙ خصبئص انًشغٕنخ انًؼذَٛخ

 7اندًبنٛخانمٛى انًؼبٚٛش انفُٛخ ٔ

- 3 

16 

1. 

 ٜالد يٕعٛمٛخ7رُفٛز ٔزذاد ردشٚجٛخ 
- 6 

رسهٛم انٕزذاد انزدشٚجٛخ انًُفّزح نهزؼشف ػهٗ انزمُٛبد انزشكٛهٛخ ٔانمٛى  18

 اندًبنٛخ7
- 3 

19 

21 

اٜالد يغزٕزبِ يٍ  خٙ انٕسق نًشغٕالد يؼذَٛػه بدرصًًٛاثزكبس 

 انًٕعٛمٛخ رذيح ثٍٛ أكثش يٍ ٔزذح7
- 6 

21 

22 

ذَٛخ يشكجخ رؼزًذ ػهٗ نؼًم يشغٕالد يؼرُفٛز انزصًًٛبد انٕسلٛخ 

 انزكشاس ٔانزشاكت ٔانسزف ٔاإلضبفخ ٔغٛشْب7
- 6 

23 

24 
 .فنيا وإخراجها المعدنية االعمال تشطيب

- 6 

25 

26 

 7 ٔرمٛٛى َٓبئٙ نًشغٕالد انًؼذَٛخ7رمٛى انطالة ألػًبل صيالئٓى
- 6 

 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًسزٕٖ األعبعٙ انًمشس

95%  
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ضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ يذٖ انز -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >85  

 7اعهٕة انًسبضشح أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 7اعهٕة انجٛبٌ انؼًهٙ

 أعهٕة انزؼهى انزؼب7َٙٔ

 انزؼهى ثبأللشا7ٌ

  7اعهٕة انؼصف انزُْٙ

/ 15خزًبػٙ )ثذاٚخ يٍ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو ٔعبئظ انزٕاصم اال

 ٔززٗ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ(7 2121/ 3

 7ايزسبٌ شفٕ٘ طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 7رمٛٛى انؼًم انفُٙ

 7ايزسبٌ ػًهٙ

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ إداريت وتٌظيويت: قيود -4

( %   76..)       ًتيجت تقوين الطالب لوقزر -5  

 7إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة هقتزحاث تحسيي الوقزر -6

 ثؼًه7ّ خذاسٚبد نهزضٍٚٛ انكهٛخ فزضٚذ ثمخ انطبنت

هالحظاث الوزاجؼيي  -7

 الخارجييي )إى وجذث(

 ال ٕٚخذ

ها تن تٌفيذٍ هي هقتزحاث  -8

 طويز في الؼام السابقالت

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة

 

ها لن يتن تٌفيذٍ هي هقتزحاث  -0

 )ها هي واألسباب(

 ػًهٛخ ثٛغ اػًبل انطالة

 7ال رٕخذ خٓخ يخزصخ رزٕنٗ انؼًم ػهٗ رنكانغجت: 

 خطت التطويز للوقزر للؼام القادم: -9

نزُفٛزانًغئٕل ػٍ ا رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش  

ٔسػ انًؼبدٌ ثًُطمخ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االصْش

انفصم انذساعٙ 

 االٔل ٔانثبَٙ

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 /    انزٕلٛغ :                       انزبسٚخ:   /             د/ يُٗ خًؼخ زغٍٛ ػجذاندٕاداعى يُغك انًبدح:  

 إثشاْٛى يزٗ         انزٕلٛغ:                       انزبسٚخ:    /     / سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٙ: أ7د/ يٛالد 
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(16نموذج رقم )  

 تقرير مقرر دراسي

2018/     2017للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 تاريخ الفن المصرى القديم  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص -2

 الثانية الفرقة / المستوى -3

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

 طبقاً لالئحة الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 110 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 109 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %       89.90         98عدد  ناجح : 

 %  10.09        11راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    2.75 (3)ممتاز 

 %  6.42( 7)جيد جدا 

 %     16.51  (8)  جيد

 %64.22 (70)مقبول  

 

 تدريس المقرر: -2

 م تدريسهاالموضوعات التي ت

 الموضوع

عدد 

ساعات 

  النظر

عدد 

ساعات 

 العملي

 -- 2 نظرة عامة على الحضارة المصرية القديمة وفنونها . 1

 --   نهر النيل ودوره في الحضارة المصرية القديمة في جميع المجاالت . 2

 -- 2 الحكم ومكانة الملك في مصر القديمة و األسر في مصر الفرعونية .  

4 

5 

 عد الفن المصري قوا

 ( 5-4ديم ( ) ) سمات الفن المصري ال
4 -- 

 -- 2 علم البناء في الفن المصري القديم 6

 -- 2 العمارة الدينية و المعابد الجنائزية 7

 -- 2 عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب 8

 -- 2 األهرامات المصرية 9

 -- 2 التصوير و اللون في الفن المصري القديم 10

 -- 2 النحت  في الفن المصري القديم 11

 -- 2 الكتابة و الموسيقي و األدب عند المصري القديم 12

 -- 2 . العوامل التي اثرت على  الفن المصري القديم 13

  -- 2 الصناعات في مصر القديمة 14
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

95%  
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لتدريس مدى التزام القائمين با -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       المعينة الوسائل -  

متوفرة   المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -4

%   86.04        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 رحلة علمية لزيارة المتحف المصرى القديم بالقاهرة .1 مقترحات تحسين المقرر -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ه من مقترحات التطوير ما تم تنفيذ -8

 في العام السابق

تم عمل رحلة علمية لزيارة معالم القاهرة ومنها  .1

 المتحف المصرى القديم بالقاهرة

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير  

الفصل الدراسي  زيارة مدينة األقصر الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 

 التوقيع :                          محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /                  

                 

 التوقيع :           م العلمى : أ.د / ميالد ابراهيم متىرئيس مجلس القس                  
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 تقرير مقرر دراسي

2019/     2018للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 تاريخ الفن المصرى القديم  اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص -9

 الثانية الفرقة / المستوى -10

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 طبقاً لالئحة الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

 عضو هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس -14

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 146 ملتحقين بالمقررعدد الطالب ال -

 108 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %       97.95         131عدد  ناجح : 

 %   10.2         15راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    3.4ممتاز  

 %  10.2جيد جدا 

 %     21.9جيد      

 %52.7ل   مقبو

 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد 

ساعات 

 النظري

عدد 

ساعات 

 العملي

 -- 2 نظرة عامة على الحضارة المصرية القديمة وفنونها . 1

 -- 2 نهر النيل ودوره في الحضارة المصرية القديمة في جميع المجاالت . 2

 -- 2 مة و األسر في مصر الفرعونية .الحكم ومكانة الملك في مصر القدي 3

4 

5 

 قواعد الفن المصري 

 ( 5-4) سمات الفن المصري القديم ( )
4 -- 

 -- 2 علم البناء في الفن المصري القديم 6

 -- 2 العمارة الدينية و المعابد الجنائزية 7

 -- 2 عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب 8

 -- 2 األهرامات المصرية 9

 -- 2 التصوير و اللون في الفن المصري القديم 10

 -- 2 النحت  في الفن المصري القديم 11

 -- 2 الكتابة و الموسيقي و األدب عند المصري القديم 12

 -- 2 . العوامل التي اثرت على  الفن المصري القديم 13

  -- 2 الصناعات في مصر القديمة 14
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

95%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  
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مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة   المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -14

%   87.35    نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 لقاهرةرحلة علمية لزيارة المتحف المصرى القديم با .2 مقترحات تحسين المقرر -16

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق

تم عمل رحلة علمية لزيارة معالم القاهرة ومنها  .2

 المتحف المصرى القديم بالقاهرة

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترحات

 

 للمقرر للعام القادم: خطة التطوير -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  زيارة مدينة األقصر الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 

 التوقيع :                          محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /             

                 

 التوقيع :            رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / ميالد ابراهيم متى            
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 تقرير مقرر دراسي

2020/     2019للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

المصرى القديم  تاريخ الفن اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص -16

 الثانية الفرقة / المستوى -17

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

 طبقاً لالئحة الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

ضو هيئة تدريسع عدد القائمين بالتدريس -21  

معلومات متخصصة –ب   

 :اإلحصائيات -21

 200 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 195 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %       96,84         184عدد  ناجح : 

 %   3,16          11راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 ليهاللتقديرات الحاصلين ع

 %    2.71( 5ممتاز )

 %  11.41( 21جيد جدا )

 %     30.43(   56جيد   )

 %55.43( 102مقبول  )

 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 موضوعلا

عدد 

ساعات 

 النظري

عدد 

ساعات 

 العملي

 -- 2 نظرة عامة على الحضارة المصرية القديمة وفنونها . 1

 -- 2 الحضارة المصرية القديمة في جميع المجاالت .نهر النيل ودوره في  2

 -- 2 في مصر القديمة.و األسر  ،الحكم ومكانة الملك 3

4 

5 

 قواعد الفن المصري 

 ( 5-4) سمات الفن المصري القديم ( )
4 -- 

 -- 2 علم البناء في الفن المصري القديم 6

 -- 2 العمارة الدينية و المعابد الجنائزية 7

 -- 2 امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالبعمل  8

 -  2 األهرامات المصرية 9

 -- 2 التصوير و اللون في الفن المصري القديم 10

 -- 2 النحت  في الفن المصري القديم 11

 -- 2 الكتابة و الموسيقي و األدب عند المصري القديم 12

 -- 2 . العوامل التي اثرت على  الفن المصري القديم 13

  -- 2 الصناعات في مصر القديمة 14
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

95%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  
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مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 أنشطة صفية 

نظري   تقويم الطالبطريقة  -  

 شفوي

 اعمال فصلية

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوفرة   المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية: -24

%  85.4   نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 لمية لزيارة المتحف المصرى القديم بالقاهرةرحلة ع .3 مقترحات تحسين المقرر -26

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق

الذهاب إلى المتحف المصرى بسبب جائحة تعذر  .3

 كورونا

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 تم تنفيذ المقترحات

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  زيارة مدينة األقصر الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 

 التوقيع :                          محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /              

                 

 التوقيع :            رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / ميالد ابراهيم متى            
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( 2تصوين )تقزيز هقزر   

2022/     2026للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية
 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -4  

  نجُخ صالصٛخ جُخ االيزذبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس ن -5

(  يزٕافش        )   ( غٛش يزٕفش     √)   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ -6  

( يؼٛذ 1( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7  

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -1

 116 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 111 ذبٌػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيز -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (%       95.49(   ثُغجخ )  106ػذد  )  َبجخ : 

 (%         4.50(     ثُغجخ  ) 5ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        23.22ثُغجخ  )   27يًزبص :   

   (  %         25.00ثُغجخ  ) 29جٛذ جذا : 

      (  %        24.14ثُغجخ  )  22    جٛذ : 

 ( %         12.97ثُغجخ  )   22يقجٕل :  

 

 

 رذسٚظ انًقشس: -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  ٌٕ .رجبسة نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انه ػًم 2

 4  . نذساعخ نألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخنذائشح انهٌٕ  رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ  رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ رادػًم  6

 نزذسٚت انطبنت ػهٗ ارضاٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

 2 رؼزًذ ػهٗ انهٌٕ ؼُبصش رصًًٛٛخ صخشفٛخ انذهٕل انزشكٛهٛخ ن رٕظٛف 2،9
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 كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزصًٛى . 

 4  ٘ انطالة . ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ 10

رصًٛى نٕدبد صخشفٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل  11

 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .
 4 

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  ٛى انطالة .اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛ 14

ػًم اعكزشبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت  16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

ػًم رصًًٛبد إثذاػٛخ ٔرجبسة يزُٕػخ يٍ خالل رذهٛم انؼُبصش  12، 17

 انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجًبنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب 
 2 

ُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  إلدساك خصبئص انهٌٕ ٔ يذنٕنّ ر 20، 19

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة . 24

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انقٛى انخطٛخ ٔ انًهًغٛخ ٔ  26، 25

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 نًقشسانًذزٕٖ األعبعٙ ا

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

 ٔػبد.    اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًشش 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 . اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔدهقبد انجذش 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -3
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يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: قٕٛد -4

( % 77.29)       َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز  .1 يقزشدبد رذغٍٛ انًقشس -6

 .انزصًًٛبد 

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .2

رشاثٛضح ضٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 د ثأدساط نذفع انزصًًٛبد .طبٔال .3

 رٕفٛش ادٕاض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح األنٕاٌ . .4

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .5

داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نزغٓٛم ػًم انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

بد انزطٕٚش يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشد -2

 فٙ انؼبو انغبثق

ػًم اجزًبع نهجٕدح ٚضى كم األػضبء  انقبئًٍٛ  .1

ثزذسٚظ انزصًٛى فٙ انقغى نزذذٚذ ٔرقغٛى انًذزٕ٘ 

انًشاد رذسٚغّ نهطالة ػهٙ عُٕاد انذساعخ يغ 

 يشاػبد انزذسط انؼهًٙ ٔانفُٙ .

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(
 د ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ : رٕفٛش خبيب الوقتزحات

 نزُفٛز كم انًششٔػبد )انزصًًٛبد( .

 ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ . اسباب عذم التنفيذ : 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

ٛبد يخزهفخ خبيبد ٔ رقُ

  

خالل انؼبو انذساعٙ   ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 

 اعى يُغق انًبدح:  ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًش          انزٕقٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   

 

 

 (16ًَٕرط سقى )

(  2تصوين ) تقزيز هقزر  
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2022/     2022للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -2  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -9

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

 ٔضغ انُظبو طجقب نالئذخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد  -12

(  يزٕافش        )   ( غٛش يزٕفش     √)   انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌَظبو  -13  

( يؼٛذ 2( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -11

 110 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 102 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (   ثُغجخ )  (%        92 د  )ػذ  َبجخ : 

 (     ثُغجخ  )  (%        4 ساعت:  ػذد  )

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       26.47 ثُغجخ  )  (27)يًزبص :  

   (  %       20.59ثُغجخ  )( 21)جٛذ جذا : 

      (  %       13.73ثُغجخ  )  (14) جٛذ : 

 ( %       35.29ثُغجخ  ) (36)يقجٕل :  

 رذسٚظ انًقشس: -12

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  رجبسة نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ . ػًم 2

 4  . ألعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخنذساعخ نألنٕاٌ انذائشح انهٌٕ  رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ راد انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ ػًم  6

 اٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  نزذسٚت انطبنت ػهٗ ارض
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

رؼزًذ ػهٗ انهٌٕ ؼُبصش رصًًٛٛخ صخشفٛخ انذهٕل انزشكٛهٛخ ن رٕظٛف 2،9

 كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزصًٛى . 
 2 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة .  10

ت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل رصًٛى نٕدبد صخشفٛخ نزذسٚت انطبن 11

 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .
 4 

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13
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 4  اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 14

ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت  ػًم اعكزشبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ 16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

ػًم رصًًٛبد إثذاػٛخ ٔرجبسة يزُٕػخ يٍ خالل رذهٛم انؼُبصش  12، 17

 انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجًبنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب 
 2 

يذنٕنّ  رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  إلدساك خصبئص انهٌٕ ٔ 20، 19

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة . 24

ٔ انًهًغٛخ ٔ  ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انقٛى انخطٛخ 26، 25

ى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛ

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 نًقشسا

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

    .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد  

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 بد انجذش .نًُبقشخ ٔدهقاعزشارٛجٛخ ا 

 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  
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 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ خ ٔرُظًٛٛخ:قٕٛد إداسٚ -14

( % 23.11 )     ًقشسى انطالة نَزٛجخ رقٕٚ -15  

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .1 يقزشدبد رذغٍٛ انًقشس -16

 ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد . ضٕئٛخرشاثٛضِ  –كشاعٙ 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . .2

ٔاد انفُٛخ رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االد .3

ػهٙ انطالة ٔ يُغ  داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغٓٛم

 اعزغالنٓى .

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -12

 فٙ انؼبو انغبثق

رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز  .1

  .انزصًًٛبد 

اد ٔ فششبح األنٕاٌ رٕفٛش دٕض يٛبِ نغغٛم االدٔ .2

 ثًجُٙ انزشثٛخ انفُٛخ . 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألعجبة(
 الوقتزحات:

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .1

( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  ضٕئٛخرشاثٛضِ  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد  .2

الدٔاد انفُٛخ رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ ا .3

ٓٛم ػهٙ انطالة ٔ داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغ

 يُغ اعزغالنٓى .

 : التنفيذاسباب عذم 

  ثبنُغجخ نهًقزشح األٔل ٔ انضبَٙ ضؼف

 اإليكبَٛبد .

  ايب انًقزشح انضبنش جبس٘ ػًم اإلجشاءاد

 انقبََٕٛخ نزُفٛزِ .

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -20

ف انزطٕٚشرٕصٛ يجبالد انزطٕٚش  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش 

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  خالل انؼبو انذساعٙ

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 

 اعى يُغق انًبدح: ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًش                انزٕقٛغ :                     

انزبسٚخ:   /   /      
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(  2تصوين ) تقزيز هقزر  

2029/     2022للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

ٙ( ػًه 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -12  

 ٔضغ انُظبو طجقب نالئذخ انجبيؼخ  بَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذ -19

(  يزٕافش        )   ( غٛش يزٕفش     √)   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ -20  

( يؼٛذ 2( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -21

146  قٍٛ ثبنًقشسػذد انطالة انًهزذ -  

141  دٔا االيزذبٌػذد انطالة انزٍٚ أ -  

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (%        (   ثُغجخ )   132ػذد  )   َبجخ : 

 (%         (     ثُغجخ  ) 3ساعت:  ػذد  )  

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        66.67ثُغجخ  )   94يًزبص :  

     (  %      12.77 ثُغجخ  ) 12ٛذ جذا : ج

      (  %        9.22 ثُغجخ  )  13   جٛذ : 

 ( %        9.22 ثُغجخ  )  13يقجٕل :  

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  ٌ .نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انهٕرجبسة  ػًم 2

 4  . نذساعخ نألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخنذائشح انهٌٕ  رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ راد ػًم  6

 نزذسٚت انطبنت ػهٗ ارضاٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

رؼزًذ ػهٗ انهٌٕ ؼُبصش رصًًٛٛخ صخشفٛخ انذهٕل انزشكٛهٛخ ن رٕظٛف 2،9

 ًٛى . كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزص
 2 

 4  انطالة .  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ 10

 4 رصًٛى نٕدبد صخشفٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل  11
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 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  ى انطالة .اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛٛ 14

ػًم اعكزشبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت  16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

ػًم رصًًٛبد إثذاػٛخ ٔرجبسة يزُٕػخ يٍ خالل رذهٛم انؼُبصش  12، 17

 بنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجً
 2 

فٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  إلدساك خصبئص انهٌٕ ٔ يذنٕنّ رُ 20، 19

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة .ػ 24

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انقٛى انخطٛخ ٔ انًهًغٛخ ٔ  26، 25

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

نًب رى رذسٚغّ يٍ  انُغجخ انًئٕٚخ -

 ًقشسانًذزٕٖ األعبعٙ ان

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

 بد.    اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػ 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 . اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔدهقبد انجذش 

 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  
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يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       ضيبد ٔانخبيبدانًغزه -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ د إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ:قٕٛ -24

( %  26.27)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .6 يقزشدبد رذغٍٛ انًقشس -26

رشاثٛضِ ضٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 ًٛبد .طبٔالد ثأدساط نذفع انزصً .7

 

 يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

 

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -22

 فٙ انؼبو انغبثق

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .2

داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغٓٛم ػهٙ انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -29

 األعجبة(ْٙ ٔ
 الوقتزحات:

 –صبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ رجٓٛض انقبػبد ثأ -1

رشاثٛضِ ضٕئّٛ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . -2

 

 : التنفيذاسباب عذم 
 ضؼف اإليكبَٛبد  -1

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -30

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  خالل انؼبو انذساعٙ

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 اعى يُغق انًبدح: ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًش                   انزٕقٛغ :          

انزبسٚخ:   /   /      
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(  2تصوين ) تقزيز هقزر  

2020/     2029للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

ٙ( ػًه 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -25  

يؼخ ٔضغ انُظبو طجقب نالئذخ انجب انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد  -26  

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

( يؼٛذ 2( ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -22  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -31

192  قٍٛ ثبنًقشسػذد انطالة انًهزذ -  

190  ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -  

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (%       93,75 (   ثُغجخ )   120ػذد  )   َبجخ : 

 (%       0,05  (     ثُغجخ  )10ساعت:  ػذد  )  

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        43.75ثُغجخ  )   24يًزبص :  

   (  %       25ثُغجخ  ) 42ٛذ جذا : ج

      (  %       14.52ثُغجخ  )  22   جٛذ : 

 ( %        16.66 ثُغجخ  ) 32يقجٕل :  

 رذسٚظ انًقشس: -32

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ .رجبسة  ػًم 2

 4  . نذساعخ نألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخٌٕ نذائشح انه رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ راد انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ ػًم  6

 ذسٚت انطبنت ػهٗ ارضاٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  نز
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

رؼزًذ ػهٗ انهٌٕ ؼُبصش رصًًٛٛخ صخشفٛخ انذهٕل انزشكٛهٛخ ن رٕظٛف 2،9

 ًٛى . كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزص
 2 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة .  10

 4 صخشفٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل رصًٛى نٕدبد  11
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 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 14

شبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت ػًم اعكز 16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

ػًم رصًًٛبد إثذاػٛخ ٔرجبسة يزُٕػخ يٍ خالل رذهٛم انؼُبصش  12، 17

 بنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجً
 2 

دساك خصبئص انهٌٕ ٔ يذنٕنّ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  إل 20، 19

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة .ػ 24

إدساك انقٛى انخطٛخ ٔ انًهًغٛخ ٔ  ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل 26، 25

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

نًب رى رذسٚغّ يٍ  انُغجخ انًئٕٚخ -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%   

ٍ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ يذٖ انزضاو انقبئًٛ -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 بَٔٙ .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼ 

 . اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔدهقبد انجذش 

 انزؼهى ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ

(WhatsApp) ٔانًُصخ االنٛكزشَٔٛخ google class 

room 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -33
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يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انًؼُٛخ انٕعبئم -  

غٛش يزٕافشح       ضيبد ٔانخبيبدانًغزه -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

( %  26.27)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .2 يقزشدبد رذغٍٛ انًقشس -36

ػبد رشاثٛضِ ضٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔ –كشاعٙ 

. 

 ًٛبد .طبٔالد ثأدساط نذفع انزصً .9

 

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

 

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -32

 فٙ انؼبو انغبثق

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .3

داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغٓٛم ػهٙ انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

 

ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب يب نى  -39

 األعجبة(ْٙ ٔ
 الوقتزحات:

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  -3

رشاثٛضِ ضٕئّٛ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . -4

 

 : التنفيذاسباب عذم 
 ضؼف اإليكبَٛبد  -2

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -40

شيجبالد انزطٕٚ  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش 

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  خالل انؼبو انذساعٙ

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

انزٕقٛغ :                             ْشبو يذًذ أيٍٛ انغشعٗاعى يُغق انًبدح: ا.و.د/   

انزبسٚخ   
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 تقرير هقرر دراسي

0262/     0266للعام األكاديوي     

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -6  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -0

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -3

( ػًهٙ 3( َظش٘ + )  -)  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة -4  

 ندُخ ثالثٛخ يار لجٌت االهتحاًاث الٌظام الوتبع الخت -5

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -6  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -2

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -6

 115 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 111 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       111         3564ػذد  خر : َب

 %  1          1ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    11611 (13)يًزبص 

 % 12612( 11)خٛذ خذا 

 %     13622 (  12)خٛذ  

 %24623  (31)يمجٕل 

 

 تذريس الوقرر: -0

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

جبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انط 3

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبد 4

 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة انجصًبد   5
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يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبألعزُغم انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛبدساعخ  2  .  3 

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغم 11

ع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة األعزُغماإلغال 11  .  3 

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

انزذسٚت ػهٗ غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  13

 . انُغٛح
 3 

ػهٗ انُغٛحيُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ  14  .  3 

 3  . لٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبلشخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصم 15

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

 3  . أعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطالة 12

 أيزسبٌ شفٕ٘ 13  3 

 3  . َجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخٙ 11

 

1 

  انزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ
 3 

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  .ػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 12

 3  . يُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد انفُٛخ 13

ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز 14

 . انًخزبس
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة 15
 

% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

  >24  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

  >24  

بظشاد َظشٚخ         يس أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

 َظش٘ غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘
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 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح     انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

ال ٕٚخذ  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -3  

% 14613  دخ رمٕٚى انطالة نًمشسَزٛ -4  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 16 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -5

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -1

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -2

 فٙ انؼبو انغبثك

 6رى إلبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1

يب يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد ) -3

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًمزشذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -62

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 انزٕلٛغ :       أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح          

 

 انزٕلٛغ:  سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٗ : ا6د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير هقرر دراسي

0262/     0262للعام األكاديوي    

 

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -2  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -9

 انثبَٛخ ستوىالفرقت / الو -62

( ػًهٙ 3( َظش٘ + )  -)  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة -66  

 ندُخ ثالثٛخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -60

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -63  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -64

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -66

 111 ذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشسػ -

 111 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       22612         31ػذد  َبخر : 

 %  11615          11ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    12653 (13)يًزبص 

 % 11621( 12)خٛذ خذا 

 %     13613  (13)ٛذ  خ

 %33644 (33)يمجٕل  

 

 تذريس الوقرر: -60

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1.  3 

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد  3

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبد 4
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 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة انجصًبد   5

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبألعزُغم انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛب 2

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

نجٛدًُذ ػهٗ انٕسقا  . 
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغم 11

 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة األعزُغم 11

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

ػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انزذسٚت ػهٗ غجب 13

 . انُغٛح
 3 

 3  . يُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انُغٛح 14

 3  . لٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبلشخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصم 15

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

ةأعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطال 12  .  3 

 3  . أيزسبٌ شفٕ٘ 13

 3  . َجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخٙ 11

 3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

ة انؼمذ ٔ انشثػػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕ 12 .  3 

 3  . يُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد انفُٛخ 13

أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  14

 . انًخزبس
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة 15
 

% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

سٚظ يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذ -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >24  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

       >24  

يسبظشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   غشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘
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 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -63

شح    يزٕاف    انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -13

%  21653   َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -14  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 16 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -15

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -11

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يمزشزبد انزطٕٚش  يب رى رُفٛزِ يٍ -12

 فٙ انؼبو انغبثك

 6رى إلبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -13

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًمزشذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -02

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

اَٛخانضٚبساد انًٛذ انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. 

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح                 انزٕلٛغ :

 

 انزٕلٛغ:  سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٗ : ا6د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير هقرر دراسي

0269/    0262للعام األكاديوي    

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -65  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -66

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -62

( ػًهٙ 3( َظش٘ + )  -)  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة -62  

 ندُخ ثالثٛخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -69

يزٕافش                خارجيت لالهتحاىًظام الوراجعت ال -02  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -06

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -06

 135 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 131 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       111         131ػذد  َبخر : 

 %  1         (1)ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   11652 (14)يًزبص 

 % 11623( 15)خٛذ خذا 

 %     13611  (23)خٛذ  

 %42631 (15)يمجٕل  

 

 تذريس الوقرر: -00

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ يفٕٓو انزمُٛخ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد  3

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

م ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبدرسهٛ 4  .  3 

 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة انجصًبد   5
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يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبألعزُغم انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛب 2

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغم 11

 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة األعزُغم 11

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

انزذسٚت ػهٗ غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  13

 . انُغٛح
 3 

 3  . يُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انُغٛح 14

شخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصملٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبل 15  .  3 

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

 3  . أعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطالة 12

 3  . أيزسبٌ شفٕ٘ 13

 3  . َجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخٙ 11

ؼمذ ٔ انشثػانزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة ان 11    3 

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  .ػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 12

 3  . يُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد انفُٛخ 13

أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  14

 . انًخزبس
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة 15
 

% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >24  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

       >24  

 يسبظشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

  أَشطخ صفٛخ

 َظش٘ غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ
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 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -03

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -13

%   23613        َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -14  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 16 مزشزبد رسغٍٛ انًمشسي -15

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -11

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -12

 فٙ انؼبو انغبثك

 6رى إلبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -13

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 رى رُفٛز انًمزشذ

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -32

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح                 انزٕلٛغ :

 

 انزٕلٛغ:  انؼهًٗ : ا6د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ  سئٛظ يدهظ انمغى
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 تقرير هقرر دراسي

0202/    0269للعام األكاديوي    

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -00  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -03

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -04

( ػًهٙ 3( َظش٘ + )  -)  اث الوعتوذةعذد الوحذاث / الساع -05  

 ندُخ ثالثٛخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -06

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -02  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -02

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -36

 192 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 192 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

               122ػذد    َبخر :

        3ساعت: ػذد  

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

    ( 1 يًزبص )

   ( 1 خٛذ خذا )

        (  1 خٛذ  )

     (  2 يمجٕل  )

 (3ظؼٛف خذا )

 

 :تذريس الوقرر -30

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

 3 ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد  3
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 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبد 4

 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة انجصًبد   5

غم انصُبػٛخ ٔ يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبألعزُ 1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛب 2

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

نًدشثخ ثأعهٕة األعزُغمرسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة ا 11  .  3 

 3  . اإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة األعزُغم 11

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

انزذسٚت ػهٗ غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  13

 . انُغٛح
 3 

 3  . يُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انُغٛح 14

 3  . لٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبلشخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصم 15

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

 3  . أعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطالة 12

 3  . أيزسبٌ شفٕ٘ 13

انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخَٙجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة  11  .  3 

 3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  .ػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 12

فُٛخيُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد ان 13  .  3 

أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  14

 . انًخزبس
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة 15
 

% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >24  

بد يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػ -

 انًمشس

       >24  

 يسبظشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 
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 َظش٘ غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -33

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -23

%   23613        َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -24  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 26 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -25

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -21

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -22

 فٙ انؼبو انغبثك

 هطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ6رى إلبيخ يؼشض فُٙ ن1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -23

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 رى رُفٛز انًمزشذ

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -42

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

انٓٛئخ انًؼبَٔخ أعزبر انًبدح ٔ  

 

 أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح                 انزٕلٛغ :

 

 انزٕلٛغ:  سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٗ : ا6د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير مقرر دراسي
0262/     0261للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -2

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -3

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

  خ االيزسبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُ -5

(  يزٕافش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6 )    

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -1

 525 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا  -

 االيزسبٌ

511 

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

%            )             %          ػذد 77,77ػذد      

 ( َبخر        )      ( ساعت511

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    25.55يًزبص  

 %  25.55خٛذ خذا 

 % 5( يًزبص 41    

 % 12,15( خٛذ خذا   147)     

 % 77,37(خٛذ    305)    

 % 54,35( يمجٕل   315)

 :رذسٚظ انًمشس -2

      انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

  %100 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -
نًسزٕٖ % نًب رى رذسٚغّ يٍ ا -

 األعبعٙ انًمشس

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 
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يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ  -

 نًٕضٕػبد انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

 (يسبضشاد َظشٚخ )  (رذسٚت ػًهٙ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   دساعخ زبنخ )    ( )    

األػًبل انفصهٛخ )رزكش( ،   ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ 

 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 خ انزذسٚظ :اإليكبَبد انًزبز -3

( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )     ( يزٕافشح )    انًشاخغ انؼهًٛخ  -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش  )     انٕعبئم انًؼُٛخ -

   يزٕافشح

( غٛش   ( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     )   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %  %33,75         َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ  .1 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -6

 انزذٚظ

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -7

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -5

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انغبثك

أَشطخ يزُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ  رمذٚى .1

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -7

 )يب ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  شس لجم رذسٚظ انًم

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

 د / َٕال ششف               &                 د / صجبذ ػجذانسكى أعزبر انًبدح : 

 أيبَٗ ػجذ انًمصٕد : أ.د /  سئٛظ يدهظ انمغى
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 تقرير مقرر دراسي

0262/     0262للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -5

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -7

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -10

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

  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -12

(  يزٕافش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13 )   

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -11

 1033 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا  -

 االيزسبٌ

1033 

 بٌَزٛدخ االيزس -

 

( 773%          ػذد       %            )   77,77ػذد      

 ( ساعت   45َبخر        )   

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %   57يًزبص)

 (     %  171خٛذ خذا )   

 % 77,37(خٛذ    266)    

 % 54,35( يمجٕل  457)

 رذسٚظ انًمشس: -12

 د انزٙ رى رذسٚغٓب        انًٕضٕػب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

  %100 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 ألعبعٙ انًمشسا

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ  -

 نًٕضٕػبد انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

 (يسبضشاد َظشٚخ )  (رذسٚت ػًهٙ  ) أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٛخ   خ زبنخ )  دساع  )     (

األػًبل انفصهٛخ )رزكش( ،   ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ 
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 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 ظ :اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚ -13

( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )     ( يزٕافشح )    انًشاخغ انؼهًٛخ  -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش  )     انٕعبئم انًؼُٛخ -

   يزٕافشح

( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح  )     ( غٛش   )   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

 %  %33,75         َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -15

ػًم ًَبرج نًدًٕػبد رذسٚغٛخ نهزذسٚت ػهٗ  .2 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -16

 انزذٚظ

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -17

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -15

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انغبثك

زُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ رمذٚى أَشطخ ي .2

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -17

 )يب ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ششاء انكزت  ندُخ لجم رذسٚظ انًمشس 

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

 د / َٕال ششف               &                 د / صجبذ ػجذانسكى أعزبر انًبدح : 

 أيبَٗ ػجذ انًمصٕد  سئٛظ يدهظ انمغى : أ.د /
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 تقرير مقرر دراسى 
0219/     0218لمعام األكاديمي     

  
 قسم العموم التربوية والنفسية 

معمومات اساسية -أ   

 مبادئ التدريس   اسم المقرر ورمزه الكودى -11
 المناهج وطرق التدريس التخصص -11
 الفرقة الثانية   الفرقة / المستوى -11
( نظري + ) / ( عممي 0)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -02 )   
 0 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -01

معمومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -12
 2301 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 2301 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 
%          عدد       %            )       71,71عدد      

 ( راسب  12( ناجح        )    2321
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
 ممتاز                    %   

   جيد جدا                 %
 ( ممتاز  03%) 

 ( جيد جدا       232%) 

 (جيد       041%)

 ( مقبول      % 413)
 تدريس المقرر: -11

 الموضوعات التي تم تدريسيا        

 عدد الساعات  الموضوع

 1 المفاىيم الرئيسية فى التدريس    



  

 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

 8 المعمم ومينة التعميم  

 4 إدارة الفصل  

 4 طرق التدريس 

 1 عداد الدروس   التخطيط وا  

 4 التقويم وأدواتو 

  %233 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوى  -

 األساسي المقرر
233%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 
 (محاضرات نظرية )  (تدريب عممي  ) أساليب التعميم والتعمم -

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة )    )     (
األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن التدريس 

 المداخل المتعددة لمتدريس  . –واألدوار المتعددة لممعمم  
 %      )      ( شفوي83نظري  (   ) طريقة تقويم الطالب -

(    )  13أعمال فصمية %     
 عممي (       )

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -10

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

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

 %  %00,73         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -13
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 عمل نماذج لمجموعات تدريسية لمتدريب عمى التدريس .0 مقترحات تحسين المقرر -11

 
ات المراجعين الخارجيين مالحظ -11

 )إن وجدت(
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة  .0
 لمطالب  

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

 
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -03
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  رتوصيف التطوي مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 لممكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة لممقرر  إمكانيات التدريس 
لتدريب الطالب عمى 

 األنماط المختمفة لمتقويم  

المحاضرون المساىمون فى  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 د / نوال شرف               &                 د / صباح عبدالحكم أستاذ المادة : 
 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مقرر دراسى 
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0202/     0219لمعام األكاديمي     
  

 قسم العموم التربوية والنفسية 
معمومات اساسية -أ   

 مبادئ التدريس   كودىاسم المقرر ورمزه ال -00
 المناهج وطرق التدريس التخصص -02
 الفرقة الثانية   الفرقة / المستوى -02
( نظري + ) / ( عممي 0)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -01  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -01
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -01 )   
 0 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -08

معمومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -02
 2023 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 2181 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 
 %           43,77    بنسبة ( ناجح  2117)      عدد  
 % 34,33بنسبة    ( راسب  1)     عدد 

بقا النسبة المئوية % لمناجحين ط -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 %               _ممتاز        
 %    7,24   بنسبة( جيد جدا  271)

 %  1,11 بنسبة (جيد     033)

 %  11,30   بنسبة ( مقبول   183)
 تدريس المقرر: -01

 الموضوعات التي تم تدريسيا        

 عدد الساعات  الموضوع

 1   المفاىيم الرئيسية فى التدريس  

 8 المعمم ومينة التعميم  

 4 إدارة الفصل  

 4 طرق التدريس 

عداد الدروس     1 التخطيط وا 
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 4 التقويم وأدواتو 

  %233 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوى  -

 األساسي المقرر
233%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 
 (محاضرات نظرية )  (تدريب عممي  ) أساليب التعميم والتعمم -

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة )    )     (
األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن التدريس 

 المداخل المتعددة لمتدريس  . –دوار المتعددة لممعمم  واأل
 %      )      ( شفوي83نظري  (   ) طريقة تقويم الطالب -

(    )  13أعمال فصمية %     
 عممي (       )

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -00

ر ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غي  )     ( متوافرة )    المراجع العممية  -
   متوافرة

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -04

 %  %00,73         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -03

العمل عمى زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ  - مقترحات تحسين المقرر -01
 المقرر .

 إضافة تطبيقات جديدة وأنشطة .  -
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -01
 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -08
 في العام السابق

 تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة .4
 لمطالب  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -07
 ىي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -43
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 لممكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

 أنشطة متنوعة إعداد  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب الطالب 

لزيادة المشاركة   عمييا 
 والتفاعل مع الطالب . 

المحاضرون المساىمون فى  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

  صالح عالم &                 د /                إسالم عبد الحميد د / أستاذ المادة : 
  حمدى عمار إيمان رئيس مجمس القسم : أ.د / 
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 تقزيز مقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 ربسٚخ انفٍ انقجطٙ اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

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

 ٔظغ انُظبو غجقب نألحخ انجبيؼخ  نجُخ االيزحبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس  -5

(  يزٕافش     )( غٛش يزٕفش       √)   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -6  

( يؼٛذ -( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -1

 116 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 111 انزٍٚ أدٔا االيزحبٌػذد انطالة  -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %       12.20( ثُغجخ  )101ػذد)  َبجح : 

 (  %       1.20(  ثُغجخ  ) 2ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       23.42ثُغجخ   (  26يًزبص :  )

   %       24.32( ثُغجخ  27جٛذ جذا : )

 %            24.32(     ثُغجخ   27جٛذ : )

 % 26.12(  ثُغجخ   21يقجٕل : )

    

 رذسٚظ انًقشس: -2

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 1
 

2  

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 2
 

2  

 .يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ 3
 

2  

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 4

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 5

  2 انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ انفٍ انقجطٙ . 6

 إخزجبس يُزصف انفصم انذساعٗ. 7
 

2  

 يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح. 2

 
2  
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  2 انزطٕس انًؼًبس٘ نًُػ انذٚش . 1

 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2  

 انجذاٚبد األٔنٙ نهزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ)يقبثشانججٕاد(. 11

 
2  

 رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 12
 

2  

 انقٛى انزقُٛخ فٙ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 13
 

2  

 أخزجبس انزحشٚشٖ 14
 

2  

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%  

ٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ يذ -

 انًقشس

       >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >25  

( يحبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

ػًهٙ(  √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

( %   77.61)     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

  يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -6

 خ انصفٛخ.صٚبدح األَشط -

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -2

 فٙ انؼبو انغبثق

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .1

يقزشحبد )يب يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ  -1

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -10
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 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 

صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .  

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ ٚزجغ انفٍ انقجطٗ يغ 

كزبثخ ثُٛبرّ انزبسٚخٛخ 

 انذانّ ػهّٛ.

رحهٛم ػًم ٔاقغ 

 ػًم ٔاحذ كم شٓش

انطالة يغؤنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

يٛالد اثشاْٛى                    انزٕقٛغ :  يٛالد اثشاْٛى                     انزبسٚخ:   /   /   اعى يُغق انًبدح:  أ.د/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقزيز مقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -2

ُٛخرشثٛخ ف انزخصص -1  

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

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

 ٔظغ انُظبو غجقب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -12

( غٛش يزٕفش      √)   (  يزٕافش     ) َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -13  

( يؼٛذ -ٕ ْٛئخ رذسٚظ + ) ( ػع 1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14  
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معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -11

 110 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 103 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %        12.73( ثُغجخ  )   102ػذد)   َبجح : 

 (  %        7.27(  ثُغجخ  )   2ساعت:  ػذد  ) 

% نهُبجحٍٛ غجقب  انُغجخ انًئٕٚخ -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       22.12ثُغجخ  (  31يًزبص :  )

   %       22.73ثُغجخ  ( 25جٛذ جذا : )

      %       23.64(   ثُغجخ  26)  جٛذ : 

 % 12.12ثُغجخ  ( 20يقجٕل :  )

    

 رذسٚظ انًقشس: -12

 

 

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 ُظش٘ان

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 1
 

2  

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 2
 

2  

 يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ. 3
 

2  

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 4

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 5

  2 انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ انفٍ انقجطٙ . 6

 إخزجبس يُزصف انفصم انذساعٗ. 7
 

2  

 يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح. 2

 
2  

  2 انزطٕس انًؼًبس٘ نًُػ انذٚش . 1

 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2  

 انجذاٚبد األٔنٙ نهزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ)يقبثشانججٕاد(. 11

 
2  

 رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 12
 

2  

 ٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ.انقٛى انزقُٛخ فٙ انزص 13
 

2  

 أخزجبس انزحشٚشٖ 14
 

2  

 

%100انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -  
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 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

       >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >25  

( يحبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٚخ ٔرُظًٛٛخ:قٕٛد إداس -14

( %  26.11)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

  يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -16

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. -

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

ٍ يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٛٛ -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -12

 فٙ انؼبو انغبثق

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -11

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 غ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.ٔاألعجبة: رشج

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 

صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .  

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ ٚزجغ انفٍ انقجطٗ يغ 

كزبثخ ثُٛبرّ انزبسٚخٛخ 

 انذانّ ػهّٛ.

غ رحهٛم ػًم ٔاق

 ػًم ٔاحذ كم شٓش

انطالة يغؤنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 اعى يُغق انًبدح:  أ.د/يٛالد اثشاْٛى                    انزٕقٛغ :

انزبسٚخ:   /   /      
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 تقزيز مقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديمي     
خقغى : انزشثٛخ انفُٛ  

 

معلومات اساسية -أ   

 ربسٚخ انفٍ انقجطٙ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

( َظش٘ + )( ػًهٙ 2)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -12  

 ٔظغ انُظبو غجقب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -11

( غٛش يزٕفش      √)   (  يزٕافش     ) خ ناليزحبٌَظبو انًشاجؼخ انخبسجٛ -20  

( يؼٛذ -( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -21

 102 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 102 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (%        14.44( ثُغجخ  )   102) ػذد  َبجح : 

 (  %       5.55(  ثُغجخ  )   6ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       73.14ثُغجخ  (  71يًزبص :  )

   %       33.33ثُغجخ  ( 36جٛذ جذا : )

      %       14.21(   ثُغجخ  16)  جٛذ : 

 % 7.40ثُغجخ  ( 2:  ) يقجٕل

    

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 1
 

2  

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 2
 

2  

 يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ. 3
 

2  

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 4

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 5

  2 انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ انفٍ انقجطٙ . 6

 اخزجبس يُزصف انفصم انذساعٙ. 7
 

2  

 يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح. 2

 
2  

  2 انزطٕس انًؼًبس٘ نًُػ انذٚش . 1
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 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2  

 انججٕاد(. انجذاٚبد األٔنٙ نهزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ  )يقبثش 11

 
2  

 رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 12
 

2  

 انقٛى انزقُٛخ فٙ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 13
 

2  

 اخزجبس انزحشٚش٘ 14
 

2  

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

       >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >25  

( يحبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

( %  27.24)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. - يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -26

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 ش انخبيبد ٔاالدٔاد انالصيخ نهطالة.رٕفٛ -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

صٚبسح يٕاقغ انًزبحف ػجش االَزشَذ -    

 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -22

 فٙ انؼبو انغبثق

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .1

 صٚبسح يٕاقغ انًزبحف ػجش االَزشَذ .2

نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  يب -21

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔاالدٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -30

طٕٚشرٕصٛف انز يجبالد انزطٕٚش  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش 
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صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .  

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ ٚزجغ انفٍ انقجطٙ يغ 

كزبثخ ثُٛبرّ انزبسٚخٛخ 

 انذانخ ػهّٛ.

رحهٛم ػًم ٔاقغ 

 ػًم ٔاحذ كم شٓش

انطالة يغؤٔنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

ى يُغق انًبدح:  أ.د/يٛالد اثشاْٛى   انزٕقٛغ      انزبسٚخ:   /   / اع  
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تاريخ الفن القبطى تقزيز مقزر  

6161   / 6102للعام األكاديمي     
 

انزشثٛخ انفُٛخ قغى:  

 

معلومات اساسية -أ   

ٗربسٚخ انفٍ انقجط اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

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

 ٔظغ انُظبو غجقب نالئحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -26

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

ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ  (1) ثبنزذسٚظػذد انقبئًٍٛ  -22  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -31

 113 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

قبيٕا ثشفغ األثحبس ػذد انطالة انزٍٚ  -

 يُصخ انجبيؼخ ػهٗ

113 

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

        %( 16.37(   ثُغجخ )126)ػذد َبجح: 

 %        (3.63)(   ثُغجخ 7ساعت: ػذد )

خ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب انُغج -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

        ( %ٕٚجذ ال)ثُغجخ  يًزبص:

          % ٕٚجذ(ال ثُغجخ )جٛذ جذا: 

             % (ٕٚجذ ال)ثُغجخ    جٛذ  

        % (ٕٚجذ ال) يقجٕل: ثُغجخ

 

 َظشاً إلنغبء انزقذٚشاد ٔاالكزفبء ثُبجح أ ساعت فقػ

 رذسٚظ انًقشس: -32

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 .َشأح انفٍ انقجطَٙجزح ػٍ  1
 2  

 .َشأح انفٍ انقجطَٙجزح ػٍ  2      
 

2 
 

 .يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ 3
 

2 
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  2 .خصائص الفن القبطي  4

  2 .خصائص الفن القبطي  5

  2 انفٍ انقجطٙ . انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ 6

 إخزجبس يُزصف انفصم انذساعٗ. 7
 

2 
 

 .يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح 2

 

2 
 

  2 التطور المعماري لنمط الدير . 1

 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2 
 

 .البدايات األولي للتصوير الجداري القبطي)مقابرالبجوات( 11

 

2 
 

 .انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ 12
 

2 
 

 .انقٛى انزقُٛخ فٙ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ 13
 

2 
 

 أخزجبس انزحشٚشٖ 14
 

2 
 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 م01/3/6161 يمن بذاية الفصل الذراس الثاني ال أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

   انًطٕسح.اعهٕة انًحبظشح 

  ٌانؼًهٙ.اعهٕة انجٛب 

  انزُْٙ.اعهٕة انؼصف 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

  انزؼبَٔٙ.اعزشارٛجٛخ انزؼهى 

 انجحش.د اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔحهقب 

 الي نهاية الفصل الذراسي الثاني م01/3/6161من  

اعزخذاو انًُصبد اإلنكزشَٔٛخ ٔ شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ 

(WhatsApp   google class room - ) 

 

   غشٚقخ رقٕٚى انطالة -

أػًبل عُخ    

انجبيؼخ( سفؼّ ػهٙ يُصخ ثحش يقذو يٍ انطالة رى  

Online( 

 ٚظ:انزذساإليكبَبد انًزبحخ  -33
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 بنك المعرفة انًشاجغ انؼهًٛخ  -

  بنك المعرفة    انٕعبئم انًؼُٛخ -

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

)     ( %     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

فٛذْٕٚبد رزعًٍ رصٕٚش األيبكٍ األصشٚخ ػشض  - يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -36

  طٛخ.انقج

  ػشض صٕس نألصبس انقجطٛخ. -

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -32

 فٙ انؼبو انغبثق
ربسٚخ انفٍ ثٍٛ يب رى دساعزّ فٙ  ٔانشثػاالعزفبدح  -

 انفُٛخ انزٙ ٚذسعٓب انطالة  ٔانًجبالد انقجطٗ

خالل  قجطٗثُجزِ ػٍ َشأح ٔثذاٚبد انفٍ اناإلنًبو  -

انضالس أعبثٛغ األٔنٙ يٍ انفصم انذساط انضبَٙ 

ٔاعزكًبل رُفز انشعٕيبد يٍ خالل شجكخ انزٕاصم 

 WhatsAppاالجزًبػٙ   

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -31

 ْٙ ٔاألعجبة(

 .رٕفٛش صٚبساد نجؼط األيبكٍ األصشٚخ انقجطٛخ :المقتزحات

 

ٔاَقطبع  انًبدٚخٛبد ػذو رٕافش اإليكبَ :التنفيذاسباب عذم 

 انذساعخ ثغجت اَزشبس جبئحخ كٕسَٔب

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -40

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

رذسٚت انطبنت ػهٙ رُفٛز  انزقُٛخ

سعٕيبرّ انُٓذعخ يٍ خالل 

انزذسة انجٛذ ػهٗ اعزخذاو 

 األدٔاد انُٓذعخ

صم انذساعٙ خالل انف 

 انضبَٙ

 ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

 

 

انزبسٚخ:   /   /                       انزٕقٛغ:            يٛالد إثشاْٛى يزٗ/ انًبدح: ا.داعى يُغق   

 



 
 
 

جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
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رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2016  /  2017 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ١اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الثانیةالفرقة / المستوى3.

(  ) نظري + ( ٣ ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ١ ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
116عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
112عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  (109)  بنسبة ( 93.97 ) %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 7)    بنسبة  (6.03 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

ممتاز :    18  بنسبة  ( 15.52 )  %        
جید جدا : 20  بنسبة  (17.24  )  %          

جید :      22  بنسبة  (18.97  )  %             
مقبول :   49  بنسبة  ( 42.24 )  %       

تدریس المقرر:2.

"  1



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

أنواع األخشاب الطبیعیة والمصنعة المستخدمة -1
وطرق تشكیلھا ومدى استخداماتھا. 

( ١ - ٣)
63

الــعدد، واألدوات المســتخدمــة فــي أعــمال الــنجارة -4
وطرق صیانتھا وحفظھا. 

( ٤ - ٦)
36

دراسة الھم العدد واألدوات الیدویة والكھربیة -7
والمیكانیكیة المستخدمة في تنفیذ المشغولة الخشبیة	

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني											
(	٩	-	٧)

36

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -14
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني                                    
(	-١٢	١٠)

63

اختبار شفوي  
(١٣)

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -15
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

( ١٤ -١٦)
9

المھارات، والتقنیات المستخدمة فى أشغال -20
الخشب. 

( ١٥ -١٨)
9

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -25
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٢	١٩-)
12
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التدریب على المھارات الضروریة فى استخدام -
األخشاب وتوظیفھا جمالیا ونفعیا . 

( ٢٣ - ٢٤)
9

أسالیب التشطیب المختلفة                             -
 (٢٥ - ٢٦ )9

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 
        والقدرة على وصفھا وتحلیلھا . 

(٢٧)
3

 تقییم المشاریع النھائي         28
 (٢٨ )3

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(   ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
(   ) تدریب عملي 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

"  3



   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

.3
مالحظات المراجعین 7.

الخارجیین (إن وجدت)
ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

"  4



اسم منسق المادة:.م.د/ عبد المنعم أبو شونة   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الكاكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  5



 
 

جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2017  /  2018 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ١اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الثانیةالفرقة / المستوى3.

(  ) نظري + ( ٣ ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ١ ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
110عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
103عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  (101)  بنسبة ( 91.82 ) %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 9)    بنسبة  (8.18 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

ممتاز :    9  بنسبة  ( 8.18 )  %        
جید جدا : 16  بنسبة  (14.55  )  %          

جید :      32  بنسبة  (29.9  )  %             
مقبول :   44  بنسبة  ( 40.00 )  %       

تدریس المقرر:2.

"  6



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

أنواع األخشاب الطبیعیة والمصنعة المستخدمة -1
وطرق تشكیلھا ومدى استخداماتھا. 

( ١ - ٣)
63

الــعدد، واألدوات المســتخدمــة فــي أعــمال الــنجارة -4
وطرق صیانتھا وحفظھا. 

( ٤ - ٦)
36

دراسة الھم العدد واألدوات الیدویة والكھربیة -7
والمیكانیكیة المستخدمة في تنفیذ المشغولة الخشبیة	

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني											
(	٩	-	٧)

36

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -14
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني                                    
(	-١٢	١٠)

63

اختبار شفوي  
(١٣)

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -15
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

( ١٤ -١٦)
9

المھارات، والتقنیات المستخدمة فى أشغال -20
الخشب. 

( ١٥ -١٨)
9

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -25
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٢	١٩-)
12

"  7



التدریب على المھارات الضروریة فى استخدام -
األخشاب وتوظیفھا جمالیا ونفعیا . 

( ٢٣ - ٢٤)
9

أسالیب التشطیب المختلفة                             -
 (٢٥ - ٢٦ )9

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 
        والقدرة على وصفھا وتحلیلھا . 

(٢٧)
3

 تقییم المشاریع النھائي         28
 (٢٨ )3

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(   ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
(   ) تدریب عملي 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

"  8



   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

.3
مالحظات المراجعین 7.

الخارجیین (إن وجدت)
ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

"  9



اسم منسق المادة:.م.د/ عبد المنعم أبو شونة   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الكاكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  10



 
جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2018  /   2019 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ١اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الثانیةالفرقة / المستوى3.

(  ) نظري + ( ٣ ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ١ ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
146عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
143عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  (133)  بنسبة ( 93.01 ) %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 10)     بنسبة  (9 6.9 )  
       %

النسبة المئویة % للناجحین -
طبقا للتقدیرات الحاصلین 

علیھا

ممتاز : 8  بنسبة  ( 5.48 )  %        
جید جدا : 48  بنسبة  (32.88  )  %          

جید :      50  بنسبة  (34.25  )  %             
مقبول :    7  بنسبة  ( 4.79 )  %       

تدریس المقرر:2.
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الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

أنواع األخشاب الطبیعیة والمصنعة المستخدمة -1
وطرق تشكیلھا ومدى استخداماتھا. 

( ١ - ٣)
63

الــعدد، واألدوات المســتخدمــة فــي أعــمال الــنجارة -4
وطرق صیانتھا وحفظھا. 

( ٤ - ٦)
36

دراسة الھم العدد واألدوات الیدویة والكھربیة -7
والمیكانیكیة المستخدمة في تنفیذ المشغولة الخشبیة	

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني											
(	٩	-	٧)

36

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -14
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني                                    
(	-١٢	١٠)

63

اختبار شفوي  
(١٣)

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -15
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

( ١٤ -١٦)
9

المھارات، والتقنیات المستخدمة فى أشغال -20
الخشب. 

( ١٥ -١٨)
9

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -25
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٢	١٩-)
12

"  12



التدریب على المھارات الضروریة فى استخدام -
األخشاب وتوظیفھا جمالیا ونفعیا . 

( ٢٣ - ٢٤)
9

أسالیب التشطیب المختلفة                             -
 (٢٥ - ٢٦ )9

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 
        والقدرة على وصفھا وتحلیلھا . 

(٢٧)
3

 تقییم المشاریع النھائي         28
 (٢٨ )3

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(   ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
(   ) تدریب عملي 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

"  13



   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

.3
مالحظات المراجعین 7.

الخارجیین (إن وجدت)
ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

"  14



اسم منسق المادة: د/ عبد المنعم أبو شونة    
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الكاكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  15



 
جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2019  /   2020 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ١اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الثانیةالفرقة / المستوى3.

(  ) نظري + ( ٣ ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ١ ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
194عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
194عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  189)  بنسبة ( 97.4 ) %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   (5)     بنسبة  (2,6 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

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

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

تدریس المقرر:2.
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الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

أنواع األخشاب الطبیعیة والمصنعة المستخدمة -1
وطرق تشكیلھا ومدى استخداماتھا. 

( ١ - ٣)
63

الــعدد، واألدوات المســتخدمــة فــي أعــمال الــنجارة -4
وطرق صیانتھا وحفظھا. 

( ٤ - ٦)
36

دراسة الھم العدد واألدوات الیدویة والكھربیة -7
والمیكانیكیة المستخدمة في تنفیذ المشغولة الخشبیة	

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني											
(	٩	-	٧)

36

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -14
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني                                    
(	-١٢	١٠)

63

اختبار شفوي  
(١٣)

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -15
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

( ١٤ -١٦)
9

المھارات، والتقنیات المستخدمة فى أشغال -20
الخشب. 

( ١٥ -١٨)
9

التواصل عبر المنصات االلكترونیة بسبب تعلیق الدراسة

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -25
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٢	١٩-)
12

"  17



التدریب على المھارات الضروریة فى استخدام -
األخشاب وتوظیفھا جمالیا ونفعیا . 

( ٢٣ - ٢٤)
9

أسالیب التشطیب المختلفة                             -
 (٢٥ - ٢٦ )9

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 
        والقدرة على وصفھا وتحلیلھا . 

(٢٧)
3

 تقییم المشاریع النھائي         28
 (٢٨ )3

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

% 95

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(   ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
(  / ) تدریب عملي 

(/) دراسة حالة  
(/) أنشطة فصلیة  
( /  ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

( /  ) أعمال فصلیة  
( /  ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

"  18



   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

.3
مالحظات المراجعین 7.

الخارجیین (إن وجدت)
ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
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اسم منسق المادة: د/ عبد المنعم أبو شونة    
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الكاكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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 تقرير هقرر دراسي

0262/     0261للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

( ػًه4ٙ( َظش٘ + ) -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -4  

 نجُخ ثالثٛخ د انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَب -5

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -6  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -6

 121 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 114 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 %       1.95خ َغج   102ػذد  َبجح : 

 %   1095َغجخ     12ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   32911(   10:  )يًزبص

 %  11975 (24:)جٛذ جذا

 %     11972  (32) :    جٛذ

 %16941 (37:   )يقجٕل

 

 تذريس الوقرر: -0

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

ػبد عب

 َظش٘ ا

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

يفٕٓو انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس ) انًصش٘ انقذٚى 

  2انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

 

3 

 

انفٍ  –نؼصٕس )انفٍ انقجطٙ انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد ػجش ا

 (3ايٙ ( 9األعجٕع ) اإلط

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

 4  انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انخشت( 9 6
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 4  نٙ إعزش(9انجٕ-انخبيبد  انُحزٛخ انصُبػٛخ )انججظ 7

1،.

،10 

 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
 4 

111

213 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 4 

14 

15 

16 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ

 4  انفٍ انشٔيبَٙ يغزٕحبح يٍ

17 

11 

1. 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ اإلعاليٙ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

شبعٛخ خشجٙ  عى ػهٙ 60×عى  40بحخ رُفٛز جذاسٚخ َحزٛخ يغ

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

  4  رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘ 21
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 سثًحزٕٖ انًقش

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

 يحبضشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       ُٛخانٕعبئم انًؼ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

% 71950   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 19 يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -6
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يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -1

 نؼبو انغبثقفٙ ا

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ 19

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشحبد

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -62

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 صٚبسح يزحف انفٍ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

ٔانثبَٙاالٔل   

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  : ا9د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ  انؼهًٙسئٛظ يجهظ انقغى 
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قرر دراسيتقرير ه  

0262/     0262للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -.

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

( ػًه4ٙ( َظش٘ + ) -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

ثالثٛخ نجُخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -12  

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -13  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -66

 110 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 103 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

        %13964َغجخ    2.ػذد  َبجح : 

 %   10967َغجخ     11ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   4915     (5:    )يًزبص

 %  10961 (   11: )جٛذ جذا

 %     16950(    17:    ) جٛذ

 %57921 (    .5:   )يقجٕل

 

 تذريس الوقرر: -60

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 الووضوع

عذد 

ساعات 

 النظري

عذد ساعات 

 العولي

1 

 

يفٕٓو انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انًصش٘ انقذٚى   انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس 

 (2انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

 

3 

 

انفٍ  – ػجش انؼصٕس )انفٍ انقجطٙ انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد

 (3اإلعاليٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

 4  انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انخشت( 9 6
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 4  انجٕنٙ إعزش(9-ظانخبيبد  انُحزٛخ انصُبػٛخ )انجج 7

1،.

،10 

 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
 4 

111

213 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 4 

14 

15 

16 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  حبح يٍ انفٍ انشٔيبَٙيغزٕ

17 

11 

1. 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

او ػُبصش صخشفٛخ  عى ثبعزخ30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ اإلعاليٙ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

عى ػهٙ شبعٛخ خشجٙ  60×  ط 40زٛخ يغبحخ رُفٛز جذاسٚخ َح

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

  4  رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘ 21
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 انًقشس ثًحزٕٖ

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

يحبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -63

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       ٕعبئم انًؼُٛخان -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

  قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

%  119.7         َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 29 يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -16
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يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

زطٕٚش يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد ان -11

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ 29

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.1

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشحبد

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -02

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

يزحف انفٍ  صٚبسح انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

ٔانثبَٙاالٔل   

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:                      سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ : ا9د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير هقرر دراسي

0262/     0262للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

( ػًه4ٙ( َظش٘ + ) -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -11  

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -.1

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -20  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -06

 146 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 141 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 زٛجخ االيزحبٌَ -

 

 %       13964َغجخ   140ػذد  َبجح : 

 %   16936َغجخ     1ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   4955 (          .: ) يًزبص

 %  10      (  21)جٛذ جذا:  

 %     15945 (         .4:  ) جٛذ

 %53964 (         54:  )يقجٕل

 

 تذريس الوقرر: -00

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

يفٕٓو انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس ) انًصش٘ انقذٚى 

 (2شٔيبَٙ ( 9األعجٕع )انَٕٛبَٙ ان

2 2 

 

3 

 

انفٍ  –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد ػجش انؼصٕس )انفٍ انقجطٙ 

 (3اإلعاليٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

 4  خٕاصٓب ) انخشت( 9 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ 6

 4  انجٕنٙ إعزش(9-انخبيبد  انُحزٛخ انصُبػٛخ )انججظ 7
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1،.

،1 

 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
 4 

111

213 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 4 

14 

15 

16 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20الطخ َحزٛخ يغبحخ رُفٛز ث

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ انشٔيبَٙ

17 

11 

1. 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  اإلعاليٙ يغزٕحبح يٍ انفٍ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

عى ػهٙ شبعٛخ خشجٙ  60×عى  40رُفٛز جذاسٚخ َحزٛخ يغبحخ 

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

  4  رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘ 21
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ  -

 ألعبعٙ انًقشسا

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

 يحبضشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

 َظش٘ طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 احة التذريس :اإلهكانات الوت -03

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

%.1.95   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 39 يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -26
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ٍٛٛ يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسج -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -21

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ 39

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.2

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشحبد

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -32

طٕٚشرٕقٛذ انز رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز 

صٚبسح يزحف انفٍ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

 االٔل ٔانثبَٙ

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  د إثشاْٛى يزٙ سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٙ : ا9د/ يٛال
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 تقرير هقرر دراسي

0202/     0262للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

( ػًه4َٙظش٘ + ) ( -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -25  

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -26

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -27  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -36

 1.3 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 1.3 ٔا االيزحبٌػذد انطالة انهزٍٚ أد -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 %       .79.َغجخ   .11ػذد  َبجح : 

 %   391َغجخ     4ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 

 

 تذريس الوقرر: -30

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

طبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ يفٕٓو انجال

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس ) انًصش٘ انقذٚى 

 (2انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

 

3 

 

انفٍ  –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد ػجش انؼصٕس )انفٍ انقجطٙ 

 (3ٕع )اإلعاليٙ ( 9األعج

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

 4  انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انخشت( 9 6

 4  انجٕنٙ إعزش(9-انخبيبد  انُحزٛخ انصُبػٛخ )انججظ 7

1،.

10 

 بح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚىرُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕح
 4 
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111

213 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 4 

14 

15 

16 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ انشٔيبَٙ

17 

11 

1. 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20خ يغبحخ رُفٛز ثالطخ َحزٛ

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 4  يغزٕحبح يٍ انفٍ اإلعاليٙ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

عى ػهٙ شبعٛخ خشجٙ  60×عى  40رُفٛز جذاسٚخ َحزٛخ يغبحخ 

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

  4  رقٛٛى انؼًم انفُٙ ٔاثذاء انشأ٘ 21
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 ًقشسان

       >15  

      ،يحبضشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

ٔرنك حزٗ يُزصف يبسطأَشطخ صفٛخ   

يبسط إنٗ َٓبٚخ انؼبو رى انزذسٚظ ػٍ  15فٗ انفزشح يٍ 

 طشٚق انٕارظ آة 

 َظش٘ طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -33

يزٕافشح        غ انؼهًٛخ انًشاج -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

%.1.95   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -36
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يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -31

 فٙ انؼبو انغبثق

 ال ٕٚجذ

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.3

 ْٙ ٔاألعجبة(

 نظشٔف انغهق ثغجت فٛشٔط كٕسَب رُفٛز انًقزشحبد نى ٚزى

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -02

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

صٚبسح يزحف انفٍ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

 االٔل ٔانثبَٙ

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٙ : ا9د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير هقرر دراسي

م6102/ 6106العام الذراسي   

 .قسن : التربيت الفٌيت

هعلوهاث اساسيت -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغيٍ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -0

 رشثيخ فُيخ التخصص -6

 انثبنثخ الفرقت / الوستوى -3

( عًهي 0( َظشي + ) 2)  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة -4  

 طجقبً نهٕائح انكهيخ وتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث الٌظام ال -5

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -6  

 عضٕ ْيئخ رذسيس  عذد القائويي بالتذريس -2

 

 

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -0

 116 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقشس -

 112 عذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزحبٌ -

 االيزحبٌَزيجخ  -

 

 %       14         101عذد  َبجح : 

 %  6          7ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 نهزقذيشاد انحبطهيٍ عهيٓب

 %   27.51( ثُسجخ   32يًزبص: عذد )

 %  25( ثُسجخ    21جيذ جذا: عذد ) 

 %     23.22( ثُسجخ   27جيذ : عذد ) 

 %12.10 ( ثُسجخ 21يقجٕل: عذد ) 

 تذريس الوقرر: -6

 انزعشيف ثشسٕو األطفبل  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيسٓب -

 دٔافع انزعجيش انفُي نذي انطفم 

 يعٕقبد انزعجيش انفُي عُذ انطفم 

 يشاحم سسٕو األطفبل 

 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل 

 عالقخ فٍ انطفم ثبنفٍ انقذيى ٔ انحذيث 

 أًَبط انزعجيش عُذ األطفبل 

 اخزجبس اعًبل سُخ  

 سيكهٕجيخ سسٕو انًزخهفٌٕ عقهيب 

 سيكهٕجيخ سسٕو انطفم االطى 

  انعٕايم انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي انخبص

 ثبنطفم
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 انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ ٔ االسشيخ 

 انًزغيشاد انجيئيخ انًذسسيخ 

  يشاجعخ 

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األسبسي انًقشس

100%  

انزضاو انقبئًيٍ ثبنزذسيس يذٖ  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >25  

يذٖ رغطيخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >25  

يحبضشاد َظشيخ             أسبنيت انزعهيى ٔانزعهى -  

 أَشطخ طفيخ 

َظشي   طشيقخ رقٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اعًبل فظهيخ  

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -3

زٕافشح    ي    انًشاجع انعهًيخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ قيٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -4

%77.2    َزيجخ رقٕيى انطالة نًقشس -5  

 دساسخ انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ  يقزشحبد رحسيٍ انًقشس -6

 االطفبلانًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي عُذ  

يالحظبد انًشاجعيٍ انخبسجييٍ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يقزشحبد انزطٕيش  -2

 في انعبو انسبثق

 عًم صيبساد نهًؤسسبد انخبسجيخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو االطفبل

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يقزشحبد )يب  -1

 ْي ٔاألسجبة(

 ال يٕجذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -01

زطٕيشيجبالد ان  انًسئٕل عٍ انزُفيز رٕقيذ انزطٕيش رٕطيف انزطٕيش 

 

 أَشطخ طيفيخ.

قيبو انطالة ثزحهيم 

 سسٕو األطفبل

انطالة يسؤٔنيٍ عٍ انزُفيز  رحهيم ٔاحذ كم شٓش

ٔانًزبثعخ يٍ انقبئى ثبنزذسيس يع 

 عضٕ انٓيئخ انًعبَٔخ

/     التاريخ:   /                      ا.د/ جًعخ حسيٍ عجذ انجٕاد  
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 تقرير هقرر دراسي

م6102/ 6102العام الذراسي   

 .قسن : التربيت الفٌيت

هعلوهاث اساسيت -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغيٍ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -2

 رشثيخ فُيخ التخصص -9

 انثبنثخ الفرقت / الوستوى -01

( عًهي 0( َظشي + ) 2)  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة -00  

 طجقبً نهٕائح انكهيخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -06

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -03  

 عضٕ ْيئخ رذسيس  عذد القائويي بالتذريس -04

 

 

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -00

 110 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقشس -

 104 عذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزحبٌ -

 َزيجخ االيزحبٌ -

 

 %       10         11عذد  َبجح : 

 %  10          11ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 نهزقذيشاد انحبطهيٍ عهيٓب

 %   6.36( ثُسجخ   7يًزبص: عذد )

 %  10( ثُسجخ    11جيذ جذا: عذد ) 

 %     20.11( ثُسجخ   23جيذ : عذد ) 

 %52.73( ثُسجخ  52يقجٕل: عذد ) 

 تذريس الوقرر: -06

 انزعشيف ثشسٕو األطفبل  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيسٓب -

 دٔافع انزعجيش انفُي نذي انطفم 

 يعٕقبد انزعجيش انفُي عُذ انطفم 

 يشاحم سسٕو األطفبل 

 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل 

 عالقخ فٍ انطفم ثبنفٍ انقذيى ٔ انحذيث 

 أًَبط انزعجيش عُذ األطفبل 

 عًبل سُخ اخزجبس ا 

 سيكهٕجيخ سسٕو انًزخهفٌٕ عقهيب 

 سيكهٕجيخ سسٕو انطفم االطى 

  انعٕايم انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي انخبص

 ثبنطفم

 انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ ٔ االسشيخ 
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 انًزغيشاد انجيئيخ انًذسسيخ 

  يشاجعخ 

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األسبسي انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >25  

يذٖ رغطيخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >25  

يحبضشاد َظشيخ             أسبنيت انزعهيى ٔانزعهى -  

 أَشطخ طفيخ 

َظشي   طشيقخ رقٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اعًبل فظهيخ  

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -03

يزٕافشح        يخ انًشاجع انعهً -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ قيٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -14

%   23.61  َزيجخ رقٕيى انطالة نًقشس -15  

  دساسخ انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ يقزشحبد رحسيٍ انًقشس -16

 انفُي عُذ االطفبلانًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي  

يالحظبد انًشاجعيٍ انخبسجييٍ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يقزشحبد انزطٕيش  -12

 في انعبو انسبثق

عًم صيبساد نهًؤسسبد انخبسجيخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو 

 االطفبل

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يقزشحبد )يب  -11

 ْي ٔاألسجبة(

 ال يٕجذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -61

 انًسئٕل عٍ انزُفيز رٕقيذ انزطٕيش رٕطيف انزطٕيش يجبالد انزطٕيش

 

 أَشطخ طيفيخ.

قيبو انطالة ثزحهيم 

 سسٕو األطفبل

انطالة يسؤٔنيٍ عٍ انزُفيز  رحهيم ٔاحذ كم شٓش

ٔانًزبثعخ يٍ انقبئى ثبنزذسيس يع 

 عضٕ انٓيئخ انًعبَٔخ

اريخ:   /   /   الت                     ا.د/ جًعخ حسيٍ عجذ انجٕاد  

 

 

 

 

17ًَٕرج سقى   
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 تقرير هقرر دراسي

م6109/ 6102العام الذراسي   

 .قسن : التربيت الفٌيت

هعلوهاث اساسيت -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغيٍ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -05

 رشثيخ فُيخ التخصص -06

 انثبنثخ الفرقت / الوستوى -02

( عًهي 0)( َظشي +  2)  عذد الوحذاث / الساعاث الوعتوذة -02  

 طجقبً نهٕائح انكهيخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -09

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -61  

 عضٕ ْيئخ رذسيس  عذد القائويي بالتذريس -60

 

 

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -60

 144 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقشس -

 144 االيزحبٌعذد انطالة انهزيٍ أدٔا  -

 َزيجخ االيزحبٌ -

 

 %       16.53        131عذد  َبجح : 

 %  3.4         5ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 نهزقذيشاد انحبطهيٍ عهيٓب

 %   0( ثُسجخ   0يًزبص: عذد )

 %  12( ثُسجخ    26جيذ جذا: عذد ) 

 %     31.1( ثُسجخ   46جيذ : عذد ) 

 %46.5( ثُسجخ  67عذد )  يقجٕل:

 تذريس الوقرر: -66

 انزعشيف ثشسٕو األطفبل  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيسٓب -

 دٔافع انزعجيش انفُي نذي انطفم 

 يعٕقبد انزعجيش انفُي عُذ انطفم 

 يشاحم سسٕو األطفبل 

 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل 

 عالقخ فٍ انطفم ثبنفٍ انقذيى ٔ انحذيث 

 أًَبط انزعجيش عُذ األطفبل 

  اخزجبس اعًبل سُخ 

 سيكهٕجيخ سسٕو انًزخهفٌٕ عقهيب 

 سيكهٕجيخ سسٕو انطفم االطى 

  انعٕايم انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي انخبص

 ثبنطفم

 انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ ٔ االسشيخ 
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 انًزغيشاد انجيئيخ انًذسسيخ 

  يشاجعخ 

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 نًقشساألسبسي ا

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >25  

يذٖ رغطيخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >25  

يحبضشاد َظشيخ             أسبنيت انزعهيى ٔانزعهى -  

 أَشطخ طفيخ 

َظشي   طشيقخ رقٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اعًبل فظهيخ  

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -63

يزٕافشح        جع انعهًيخ انًشا -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ قيٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -24

%  26.22   َزيجخ رقٕيى انطالة نًقشس -25  

  دساسخ انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ يقزشحبد رحسيٍ انًقشس -26

  إلثذاعي انفُي عُذ االطفبلانًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش ا 

يالحظبد انًشاجعيٍ انخبسجييٍ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يقزشحبد انزطٕيش  -22

 في انعبو انسبثق

عًم صيبساد نهًؤسسبد انخبسجيخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو 

 االطفبل

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يقزشحبد )يب  -21

 ْي ٔاألسجبة(

 ال يٕجذ

 

 انقبدو: خطخ انزطٕيش نهًقشس نهعبو -30

 انًسئٕل عٍ انزُفيز رٕقيذ انزطٕيش رٕطيف انزطٕيش يجبالد انزطٕيش

 

 أَشطخ طيفيخ.

قيبو انطالة ثزحهيم 

 سسٕو األطفبل

انطالة يسؤٔنيٍ عٍ انزُفيز  رحهيم ٔاحذ كم شٓش

ٔانًزبثعخ يٍ انقبئى ثبنزذسيس يع 

 عضٕ انٓيئخ انًعبَٔخ

التاريخ:   /   /                        ا.د/ جًعخ حسيٍ عجذ انجٕاد  

 


