
 
 تقرير مقرر الحاسب اآللي بيسك متقدم

1029-1010 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 

 معلومات أساسية -أ

 الحاسب اآللي بيسك متقدم اسم المقرر ورمزه الكودي -2

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي التخصص -1

 الفرقة الثانية الفرقة / المستوي -3

 ( عملي4نظرى + )( 1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -5

 متوافر             غير متوافر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6

 استاذين واحد للمادة وثالثة للجانب التطبيقى عدد القائمين بالتدريس -7

 معلومات متخصصة -ب

 االحصائيات -2

 343 ين بالمقررعدد الطالب الملتحق -

 343 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 (%97.66النسبة )      335الناجحين عدد  نتيجة االمتحان -

      (%1.33النسبة )            8عدد الراسبين 

 

 النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها 

   

 (%97.66النسبة )      335الناجحين عدد 

      (%1.33النسبة )            8الراسبين  عدد

 

 تدريس المقرر: -1

  –لغة سي شارب  –لغة فيجوال بيسيك دوت نت  -مقدمة عامة الموضوعات التى تم تدريسها -

 لغة سي شارب وربط قواعد البيانات

 % 200 لما تم تدريسه من المحتوي االساسي للمقرر %  -

 >85         84-60          60>                توي المقررمدى التزام القائمين بالتدريس بمح -

  >85         84-60         60>                 مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  

 جااروب علاااى الفااايس باااو  صاااا االجتمااااعي مثاااا ) وسااائا التوا- 

 والاااواتس اب( بافضاااافة دلاااي عقاااد محاضااارات دلكترونياااة مااان خاااالل

WebEx) 

  األعمال الفصلية )تذكر( :   دمتحان منتصف الفصا الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي    

قرر الدراسي  والموضوعات شروعات بحثية للطالب مرتبطة بالمم

 الدراسية .

 االمكانات المتاحة للتدريس: -3

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائا المعينة -

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  والخاماتالمستلزمات  -



 
 ال يوجد قيود ددارية وتنظيمية: -4

 % 91.34 نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -5

دعتماااد نظااام التقااوبم علااى الفهاام ماان خااالل نظااام البوكلياات ) صاا  -2 مقترحات تحسين المقرر -6

 اختيار من متعدد( -وخطأ

 اعد البيانات مع البرمجيات التى ينتجها الطالبمراعاة دمج قو -1

 مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )ان وجدت(

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 التدريب على لغات البرمجة الحديثة

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هي واالسباب(

 ال يوجد

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التوسع في

 انتاج برامج مختلفة 

 أن ينتج الطالب مجموعة

 برامج ذات مستويات اعلي

 في االعوام القادمة 

 أثناء الفصا الدراسي

 الثاني 

 استاذ المادة

 تطبيقيالقائمين بالجانب ال

 

 د/ مينا وديع جرجس ميالد: اسم منسق المادة

 د/ مينا وديع جرجس ميالدالتوقيع: 

 التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر الحاسب اآللي بيسك متقدم 

1028-1029 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 

 معلومات أساسية -ت

 الحاسب اآللي بيسك متقدم اسم المقرر ورمزه الكودي -8

 م والحاسب اآلليتكنولوجيا التعلي التخصص -9

 الفرقة الثانية الفرقة / المستوي -20

 ( عملي4( نظرى + )1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -22

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -21

 متوافر             غير متوافر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -23

 واحد للمادة وثالثة للجانب التطبيقى ينذاستا عدد القائمين بالتدريس -24

 معلومات متخصصة -ث

 االحصائيات -20

 263 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 260 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

   %   97.66     النسبة          335     الناجحين عدد  نتيجة االمتحان -

 %    1.33النسبة                     8عدد الراسبين     

 

 النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها 

  

 

 تدريس المقرر: -22

  –لغة سي شارب  –لغة فيجوال بيسيك دوت نت  -مقدمة عامة الموضوعات التى تم تدريسها -

 لغة سي شارب وربط قواعد البيانات

 % 200 لما تم تدريسه من المحتوي االساسي للمقرر %  -

 >85         84-60          60>                م القائمين بالتدريس بمحتوي المقررمدى التزا -

  >85         84-60         60>                 مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

  األعمال الفصلية )تذكر( :   دمتحان منتصف الفصا الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي            

 االمكانات المتاحة للتدريس: -21

 دودة    غير متوافرةمتوافرة           متوافرة بدرجة مح  المراجع العلمية -

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائا المعينة -

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود ددارية وتنظيمية: -23

 % 91.34 نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -24

دعتماااد نظااام التقااوبم علااى الفهاام ماان خااالل نظااام البوكلياات ) صاا  -2 المقررمقترحات تحسين  -25

 اختيار من متعدد( -وخطأ



 
 مراعاة دمج قواعد البيانات مع البرمجيات التى ينتجها الطالب -1

 مالحظات المراجعين الخارجيين  -26

 )ان وجدت(

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

 في العام  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير -27

 السابق

 التدريب على لغات البرمجة الحديثة

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -28

 )ما هي واالسباب(

 ال يوجد

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التوسع في

 انتاج برامج مختلفة 

 وعةأن ينتج الطالب مجم

 برامج ذات مستويات اعلي

 في االعوام القادمة 

 الفصا الدراسيأثناء 

 الثاني 

 استاذ المادة

 القائمين بالجانب التطبيقي

 

 اسم منسق المادة

 د. غادة ربيع خليفةأ.م.د/ أيمن فوزي خطاب، التوقيع: 

 التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي )بيسك متقدم( اسم المقرر 2

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 1

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أساتذة القسم   ناتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحا 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  1واستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -افحصائيات : – 2

 226  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 226  ذين أدوا االمتحان عدد الطالب ال -

  %00.00عدد         %200.00عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناج                         راسب  

النسااااابة المئوياااااة % للنااااااجحين طبقاااااا للتقاااااديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا %36.12ممتاز      26.38%   

 مقبول    %26.38 جيد     32.03%  

 -تدريس المقرر : – 1

افلمااام بالمعااارل والمفاااهيم النظريااة المرتبطااة بلغااة البرمجااة   الموضوعات التي تم تدريسها -

فيجااوال بيزيااك. ناات، تصااميم وتطااوير ومشاااركة المشااروعات 

 البرمجية بلغة فيجوال بيزيك. نت.  

 % 90 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-60          60>         حتوي المقرر مدي التزام القائمين بالتدريس بم -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 ( :   دمتحان منتصف الفصا الدراسىاألعمال الفصلية )تذكر

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -افمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 فرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوا  الوسائا المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود ددارية وتنظيمية: -4

 %82.67   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

مااان خاااالل االختباااارات  دعتمااااد نظاااام التقاااوبم علاااى الفهااام -2 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

 انتاج البرامج المختلفةالتدريب على  -1

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



 
ماااا تااام تنفياااذه مااان مقترحاااات التطاااوير فاااي العاااام  -8

 السابق

 التدريب على لغات البرمجة الحديثة -

فيذه من مقترحات )ماا هاي و األساباب ما لم يتم تن -9

) 

 يتم تعديله وفقا لما هو مقترح منظام افمتحان ل

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تعااديا طريقااة التقااويم واالنتقااال دلااى 

 االختبارات الموضوعية. 

 أستاذ المقرر سي الثانيالفصا الدرا 

 اسم منسق المادة :  د أحمد سعيد العطار

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 (2020-2019تقرير مقرر دراسي )

 
 
 -معلومات أساسية : –أ 
 استخدام ( –أجهزة العرض |)تشغيل  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5
 غير متوفر       متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 344 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 337 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (  ناجح           330%  عدد ) 97.9نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 (  راسب 7% عدد) 2.1نسبة الراسب   
النسبة المئوية % للناجحين طبقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها
    %٢.٩٦(  ممتاز    10)    

 %٢٧( جيد جدا91)     
 %٣٦.٢٠( جيد       122)    

 %٣١.٧٥(  مقبول107)      
 -تدريس المقرر : – 2
 1أساسيات التعامل مع األجهزة التعليمية  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 2أساسيات التعامل مع األجهزة التعليمية   .2
 1تكنولوجيا أجهزة العروض الضوئية  .3
 2تكنولوجيا أجهزة العروض الضوئية  .4
 1تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية  .5



 

 
 

2 

 2رونية تكنولوجيا األجهزة اإللكت .6
 1أجهزة إنتاج المواد التعليمية   .7
 2أجهزة إنتاج المواد التعليمية   .8
 1أنواع أجهزة العروض الضوئية  .9

 2أنواع أجهزة العروض الضوئية  .10
توظيف أجهازة العاروض الضاوئية فاي  .11

 1العملية التعليمية. 
توظيف أجهازة العاروض الضاوئية فاي  .12

 2العملية التعليمية. 
 خصااااائص انظماااااة العاااارض الضاااااوئى .13

 المختلفة.
% لمااا تااام تدريساااح مااان المحتاااوي األساساااي  -

 للمقرر
 80% 

مااااادي التااااازام القااااااائمين بالتااااادريس بمحتااااااوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
أنشاااطة  تاادريب عملااي/  حاضاارات نظريااة     م  أساليب التعليم والتعلم -

 فى الفصل )السكشن(     
      اوراق بحثية جلسات مناقشة 
واجبات منزلية 

األعمال الفصلية )تاذرر(     إمتحاان منتصال الفصال 
 الدراسى

 عملي شفوي     نظري        طريقة تقويم الطالب -
       اإلختبارات الدورية  ررةالحضور والمشا 
 إمتحان منتصل الفصل الدراسى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 محدودة    غير متوافرة متوافرة      متوافرة بدرجة  المستلزمات والخامات -
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 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 88.64  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 استخدام اجهزة حديثة للعرض الضوئى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

مان مقترحاات التطاوير  اي  ما تم تنفياه  -8
 العام السابق

اعتمااااد نظاااام التقاااوفم علاااى الفهااام مااان خاااالل نظاااام  -1
 البورليت

)ماا ياي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يوجد

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

تتبع التطورات الحديثاة 
فااااااى اجهاااااازة  العاااااارض 

 الضوئى 

ادخاااااااااااال التطاااااااااااورات 
الحديثاااااة فاااااى اجهااااازة  
العاااااااااارض الضااااااااااوئى 

 للمقرر

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد محموداسم منسق المادة   
  د/ آيات أحمد محمد خليف                       

 التاريخ      /    / 
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 (2019-2018) تقرير مقرر دراسي
 
 
 -معلومات أساسية : –أ 
 استخدام ( –أجهزة العرض |)تشغيل  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5
 غير متوفر       متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 161 ين أدوا االمتحان عدد الطالب الذ -
 (  ناجح           160عدد )%   99.37نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب   (1)% عدد 62.نسبة الراسب   
النسبة المئوية % للناجحين طبقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها
    %00.00ممتاز      (0)    
 %18.6جيد جدا( 30)     
 %50.3جيد        (81)    

 %30.4مقبول  (49)      
 -تدريس المقرر : – 2
أساساااااااااايات التعاماااااااااال مااااااااااع األجهاااااااااازة  .14 الموضوعات التي تم تدريسها -

 1التعليمية 
أساساااااااااايات التعاماااااااااال مااااااااااع األجهاااااااااازة  .15

 2التعليمية  
 1تكنولوجيا أجهزة العروض الضوئية  .16
 2تكنولوجيا أجهزة العروض الضوئية  .17
 1تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية  .18
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 2لوجيا األجهزة اإللكترونية تكنو  .19
 1أجهزة إنتاج المواد التعليمية   .20
 2أجهزة إنتاج المواد التعليمية   .21
 1أنواع أجهزة العروض الضوئية  .22
 2أنواع أجهزة العروض الضوئية  .23
توظيف أجهازة العاروض الضاوئية فاي  .24

 1العملية التعليمية. 
توظيف أجهازة العاروض الضاوئية فاي  .25

 2العملية التعليمية. 
ص انظماااااة العاااارض الضاااااوئى خصااااائ .26

 المختلفة.
% لمااا تااام تدريساااح مااان المحتاااوي األساساااي  -

 للمقرر
 80% 

مااااادي التااااازام القااااااائمين بالتااااادريس بمحتااااااوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
أنشاااطة  /تاادريب عملااي  محاضاارات نظريااة       أساليب التعليم والتعلم -

 فى الفصل )السكشن(     
      اوراق بحثية جلسات مناقشة 
واجبات منزلية 

األعمال الفصلية )تاذرر(     إمتحاان منتصال الفصال 
 الدراسى

 عملي    شفوي   نظري        طريقة تقويم الطالب -
 لدورية      اإلختبارات ا  الحضور والمشاررة 
 إمتحان منتصل الفصل الدراسى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -
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 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 88.64  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 استخدام اجهزة حديثة للعرض الضوئى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 اجع الخارجىال يوجد مالحظات للمر 

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

عتمااااد نظاااام التقاااوفم علاااى الفهااام مااان خاااالل نظاااام ا  -1
 البورليت

)ماا ياي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يوجد

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

تتبع التطورات الحديثاة 
فااااااى اجهاااااازة  العاااااارض 

 الضوئى 

ادخاااااااااااال التطاااااااااااورات 
الحديثاااااة فاااااى اجهااااازة  
العاااااااااارض الضااااااااااوئى 

 للمقرر

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 د/ مصطفى أمين إبراهيماسم منسق المادة   
 التاريخ      /    / 
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 (2018-2017تقرير مقرر دراسي )

 
 
 -معلومات أساسية : –أ 
 استخدام ( –أجهزة العرض |)تشغيل  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   ة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجن 5
 غير متوفر    متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 نسبة النجاح %100 نتيجة االمتحان  -

 (  ناجح           )(  راسب 116عدد ) 
النسبة المئوية % للناجحين طبقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها
 %15.5(  ممتاز      18)  
 %59.48 ( جيد جدا69)  
 %18.10( جيد      21)  

 %6.9 (  مقبول8)    
 -تدريس المقرر : – 2
 1أساسيات التعامل مع األجهزة التعليمية  .1 ت التي تم تدريسهاالموضوعا -

 2أساسيات التعامل مع األجهزة التعليمية   .2
 1تكنولوجيا أجهزة العروض الضوئية  .3
 2تكنولوجيا أجهزة العروض الضوئية  .4
 1تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية  .5
 2تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية  .6
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 1 أجهزة إنتاج المواد التعليمية  .7
 2أجهزة إنتاج المواد التعليمية   .8
 1أنواع أجهزة العروض الضوئية  .9

 2أنواع أجهزة العروض الضوئية  .10
توظيف أجهازة العاروض الضاوئية فاي  .11

 1العملية التعليمية. 
توظيف أجهازة العاروض الضاوئية فاي  .12

 2العملية التعليمية. 
خصااااائص انظماااااة العاااارض الضاااااوئى  .13

 المختلفة.
تاااوي األساساااي % لمااا تااام تدريساااح مااان المح -

 للمقرر
 80% 

مااااادي التااااازام القااااااائمين بالتااااادريس بمحتااااااوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 أنشاااطة تاادريب عملااي/  محاضاارات نظريااة       أساليب التعليم والتعلم -

 فى الفصل )السكشن(     
      اوراق بحثية جلسات مناقشة 
واجبات منزلية 

األعمال الفصلية )تاذرر(     إمتحاان منتصال الفصال 
 الدراسى

 عملي شفوي     نظري        طريقة تقويم الطالب -
       اإلختبارات الدورية  الحضور والمشاررة 
 إمتحان منتصل الفصل الدراسى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -ة وتنظيمية:قيود إداري -4
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 %84.52  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
اعتمااااااد نظاااااام البورليااااات فاااااى االختباااااارات النهائياااااة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 واستخدام معدات حديثة فى تدريس المقرر
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي ما  -8
 العام السابق

 .اضافة موضوعات جديدة وحديثة لمحتوى المقرر -1

)ماا ياي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يوجد

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

عتماااد نظااام البورلياات ا 
فااااااااااااااااااى االختبااااااااااااااااااارات 
النهائيااااااااة + اسااااااااتخدام 
معااااااادات حديثاااااااة فااااااااى 

 تدريس المقرر

عتماااااد نظااااام التقااااوفم 
على الفهم من خاالل 

+  نظاااااااااام البورليااااااااات
اسااااااااااااااتخدام اجهااااااااااااااازة  
حديثااااااة فااااااى تاااااادريس 
المقاارر وانتاااج المااواد 

 التعليمية.

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 التاريخ      /    /                 أمين إبراهيم د/ مصطفىاسم منسق المادة   



 

 - 1 - 

 

 (1010/ 1029تقرير مقرر دراسي )
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

 ( نظرى 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار  5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 344 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 344 أدوا االمتحان عدد الطالب الذين  -

 (%77.67النسبة )      336الناجحين عدد  نتيجة االمتحان  -

      (%2.32النسبة )            8عدد الراسبين 

 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

   

 (%77.67النسبة )      336الناجحين عدد 

      (%2.32 النسبة )           8عدد الراسبين 

 

 -تدريس المقرر : – 1

 مدخل تمهيدي .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التربية والمجتمع .2

 التربية والمجتمعتابع/  .3

 التربية ومشكالت المجتمع .4

 تابع/ التربية ومشكالت المجتمع .5

 مشكالت المجتمع المصري ودور التربية في حلها .6

 البطالة .7

 البطالةتابع/  .8

 وسبل حلها مشكالت التعليم المصري .7

 مشكالت التعليم المصري وسبل حلهاتابع/  .11

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمين .11

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمينتابع/  .12

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمينتابع/  .13

. 

 % 76 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -



 

 - 2 - 

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 ( لى الفيس بوكجروب ع وسائل التواصل االجتماعي مثل- 

والببواتس اب( بااضبببافة قلبببي عقبببد محاضبببرات قلكترونيبببة مبببن 

 (WebEx خالل

 

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي  

قرر الدراسببببي  مشببببروعات بحثيببببة للطببببالب مرتبطببببة بببببالم

 والموضوعات الدراسية .

 -لمتاحة للتدريس :اإلمكانات ا -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 71.36  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

بناء عدد مبن المنظومبات التعليميبة الذ يبة التبى تسبا م فبى  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 دفع عجلة التنمية المجتمعية 

توظيف تطبيقات البتعلم االلكترونيبة لتبا م فبى تقبديم حلبول  .2

 جذرية للمشكالت االجتماعية  

 ال يوجد  )قن وجدت (مراجعين الخارجيين مالحظات ال -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

قعتمباد نظبم التقببويم القبائم علببى االختببارات الموضببوعية )  .1

 البو يلت (

التأ يببببد علببببى التكامببببل بببببين دور المدرسببببة والم سسببببات  .2

 التربوية األخرى لمواجهة التحديات المجتمعية المختلفة 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تبصببببير الطالببببب ببببببع  

القضبببايا المجتمعيبببة ودور 

 التربية في مواجهتها.

عببدد مببن ورع العمبببل  

 قشبة عبددوالندوات  لمنا

ة مببن القضببايا االجتماعيبب

 المختلفة 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

                                  أ. د/ إيمان حمدى عماراسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 (1029/ 1028) تقرير مقرر دراسي
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

 ( نظرى 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 160 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %2.5  نسبة        %97.55        نسبة نتيجة االمتحان  -

 1 راسب          157ناجح        

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

       8ممتاز   5%          

 36جيد جدا  22.5%      

      70جيد   43.75%  

    45مقبول 28.12%   

 -مقرر :تدريس ال – 1

 مدخل تمهيدي .14 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التربية والمجتمع .15

 التربية والمجتمعتابع/  .16

 التربية ومشكالت المجتمع .17

 تابع/ التربية ومشكالت المجتمع .18

 مشكالت المجتمع المصري ودور التربية في حلها .17

 البطالة .21

 البطالةتابع/  .21

 مشكالت التعليم المصري وسبل حلها .22

 عليم المصري وسبل حلهامشكالت التتابع/  .23

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمين .24

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمينتابع/  .25

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمينتابع/  .26

. 

 % 76 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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



 

 - 4 - 

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 جة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدر  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 71.36  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

بناء عدد مبن المنظومبات التعليميبة الذ يبة التبى تسبا م فبى  .3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 دفع عجلة التنمية المجتمعية 

يم حلبول توظيف تطبيقات البتعلم االلكترونيبة لتبا م فبى تقبد .4

 جذرية للمشكالت االجتماعية  

 ال يوجد  )قن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

قعتمباد نظبم التقببويم القبائم علببى االختببارات الموضببوعية )  .3

 البو يلت (

التأ يببببد علببببى التكامببببل بببببين دور المدرسببببة والم سسببببات  .4

 ية األخرى لمواجهة التحديات المجتمعية المختلفة التربو

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تبصببببير الطالببببب ببببببع  

القضبببايا المجتمعيبببة ودور 

 ربية في مواجهتها.الت

عببدد مببن ورع العمبببل  

 والندوات  لمناقشبة عبدد

ة مببن القضببايا االجتماعيبب

 المختلفة 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

                                  أ. د/ إيمان حمدى عماراسم منسق المادة :  

 اريخ :    /    /التوقيع :                                            الت
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 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116 حقين بالمقررعدد الطالب الملت -

 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  %1.72عدد    %78.28 عدد نتيجة االمتحان  -

 راسب  2   ناجح              114 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا      %17.83   ممتاز    11.21%

 مقبول   %47.14     جيد  18.11%  

 -تدريس المقرر : – 1

 مدخل تمهيدي1 .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التربية والمجتمع .2

 التربية والمجتمعتابع/  .3

 التربية ومشكالت المجتمع .4

 تابع/ التربية ومشكالت المجتمع .5

 مشكالت المجتمع المصري ودور التربية في حلها .6

 البطالة .7

 البطالةتابع/  .8

 لهامشكالت التعليم المصري وسبل ح .7

 مشكالت التعليم المصري وسبل حلهاتابع/  .11

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمين .11

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمينتابع/  .12

 الضبط االجتماعي لسلوك المعلمينتابع/  .13

 

 % 72 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-61          61>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

            دراسة حالة أنشطة فصلية 
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 شفوي       نظري                     ريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة   متوافرة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %82.67  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

قعتمبببببباد نظببببببم التقببببببويم القببببببائم علببببببى االختبببببببارات  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية ) البو يلت (

التأ يببد علببى التكامببل بببين دور المدرسببة والم سسببات  .2

ربويببببة األخببببرى لمواجهببببة التحببببديات المجتمعيببببة الت

 المختلفة

 ال يوجد  )قن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

عقببد ورع العمببل التدريبيببة للطببالب حببول عببدد مببن  .1

 المهارات االجتماعية 

لبى اسبتخدام دمج عدد من التقنيات التعليمية  القائمبة ع .2

 بي%ات التعلم االلكترونى  ضمن المنظومة التعليمية

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تنميببببة اتجا ببببات الطالببببب 

درسببببة فببببي نحببببو دور الم

ق سببببباب  البهبببببا الثقافبببببة 

 الو نية والعالمية.

عقببد عببدد مببن الببدورات 

التدريبيببببببببة والنببببببببدوات 

ال ساب الطبالب الثقافبة 

 الو نية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

                                  أ. د/ إيمان حمدى عماراسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /                         التوقيع :                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 (1029/1010تقرير مقرر الوسائل التعليمية)

               

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي            

 -سية :معلومات أسا –أ                 

 -معلومات متخصصة : –ب                 

 -اإلحصائيات : – 2

 433 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 433 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%79.39النسبة )      443الناجحين عدد  نتيجة االمتحان  -

      (%2.42النسبة )            8عدد الراسبين 

 

ويبببببة % للنببببباجحين يبقبببببا للتقبببببديرا  النسببببببة الم  -

 الحاصلين عليها

   

 (%79.39النسبة )      443الناجحين عدد 

      (%2.42النسبة )            8عدد الراسبين 

 

 -تدريس المقرر : – 1

 عالقة تكنولوجيا التعليم بالوسائل التعليمية   الموضوعا  التي تم تدريسها -

 لوظائف والمميزا .الوسائل التعليمية: االهمية، ا 

 .تصنيف الوسائل التعليمية 

 .أسس اختيار وسائل تكنولوجيا التعليم 

 .قواعد استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم 

 .مراحل استخدام الوسيلة التعليمية 

 .تشغيل أجهزة العروض التعليمية 

 .توظيف مستحدثا  تكنولوجيا التعليم 

 .مصادر التعلم 

 يبببا التعلبببيم ) الحقيببببة نمبببالب لببببعد مسبببتحدثا  تكنولوج

 التعليمية( 

  نمببببالب لبببببعد مسببببتحدثا  تكنولوجيببببا التعلببببيم) الكتبببباب

 االلكتروني( 

  نمبببالب لبببببعد مسببببتحدثا  تكنولوجيبببا التعلببببيم ) ال يببببديو

 الت اعلي(

نمبببببالب لببببببعد مسبببببتحدثا  تكنولوجيبببببا التعلبببببيم) المدرسبببببة 

 االلكترونية(.

 %88  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 88<            83-38     √        38>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 88<            83-38      √       38>         مدي تغطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 الوسائل التعليمية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الثانية ال رقة / المستوي 4

(    2+ )     ( نظبببببببببببببببري  2)       عدد الوحدا  / الساعا  المعتمدة 3

 عملي

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانا  8

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم 

 

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 3

عضو هي بة 4عضو هي ة تدرريس و  عدد القائمين بالتدريس 9

 معاونة



  
 

 تدريب عملي√   محاضرا  نظرية     √         أساليب التعليم والتعلم -

  أنشطة فصلية√     دراسة حالة       √            

  ( جببروب علببف ال ببيس  وسببائل التواصببل االجتمبباعي مثببل

والببواتس اب( بااضببافة علببي عقببد محاضببرا  علكترونيببة  -بببو 

 (WebEx من خالل

 

 األعمال ال صلية )تذكر( :   امتحان نصف ال صل الدراسي

 ش وي        نظري               √    يريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

قرر الدراسببببي  مشببببروعا  بحثيببببة للطببببالب مرتبطببببة بببببالم

 والموضوعا  الدراسية .

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة متوافرة     √    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستلزما  والخاما  -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %72.47  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر   -2 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ب لل  جروب اا  بالمادة اضافة الطال -1

 لقد ورش لمل  -3

 

 ال يوجد مالحظا  للمراجع الخارجف )عن وجد  (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -2

 اضافة الطالب لل  جروب اا  بالمادة  -1

 لقد ورش لمل  -3

 

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

) 
 تم تن يذ جميع المقترحا  -

 -اطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس ول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاال  التطوير 

توفير نماذج  - المجال العمل  

الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

  

 كليةادارة ال قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد مصط ي عصر 

 التاريخ :    /    /                                          أ.م.د/ أحمد مصطفى كامل عصرالتوقيع :  

 

 



  
 

 (1028/1029تقرير مقرر الوسائل التعليمية)

               

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي            

 -معلومات أساسية : –أ                 

 -معلومات متخصصة : –ب                 

 -اإلحصائيات : – 2

 163  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 160  متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -

          % 62.عدد  راسب     %99.37عدد ناجح  نتيجة االمتحان  -

 راسب     1ناجح          159    √           

النسببببببة الم ويبببببة % للنببببباجحين يبقبببببا للتقبببببديرا   -

 الحاصلين عليها

 ممتاز       2.5%          4

 جيد جدا  45.6%      73

   جيد          38.12%      61

 مقبول  13.12%      21

 -تدريس المقرر : – 1

 عالقة تكنولوجيا التعليم بالوسائل التعليمية   الموضوعا  التي تم تدريسها -

 . الوسائل التعليمية: االهمية، الوظائف والمميزا 

 .تصنيف الوسائل التعليمية 

 .أسس اختيار وسائل تكنولوجيا التعليم 

 التعليم. قواعد استخدام وسائل تكنولوجيا 

 .مراحل استخدام الوسيلة التعليمية 

 .تشغيل أجهزة العروض التعليمية 

 .توظيف مستحدثا  تكنولوجيا التعليم 

 .مصادر التعلم 

  نمبببالب لببببعد مسبببتحدثا  تكنولوجيبببا التعلبببيم ) الحقيببببة

 التعليمية( 

  نمببببالب لبببببعد مسببببتحدثا  تكنولوجيببببا التعلببببيم) الكتبببباب

 االلكتروني( 

  نمبببالب لبببببعد مسببببتحدثا  تكنولوجيبببا التعلببببيم ) ال يببببديو

 الت اعلي(

نمبببببالب لببببببعد مسبببببتحدثا  تكنولوجيبببببا التعلبببببيم) المدرسبببببة 

 االلكترونية(.

 %88  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 88<            83-38     √        38>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 88<            83-38      √       38>         مدي تغطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 تدريب عملي√   محاضرا  نظرية     √         أساليب التعليم والتعلم -

 عليميةالوسائل الت  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الثانية ال رقة / المستوي 4

(    2( نظبببببببببببببببري + )      2)       عدد الوحدا  / الساعا  المعتمدة 3

 عملي

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانا  8

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم 

 

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 3

عضو هي بة 4عضو هي ة تدرريس و  عدد القائمين بالتدريس 9

 معاونة



  
 

 أنشطة فصلية√     دراسة حالة       √            

 ياألعمال ال صلية )تذكر( :   امتحان نصف ال صل الدراس

 نظري                  ش وي     √    يريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 غير متوافرة    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة√    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستلزما  والخاما  -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %72.47  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر   -4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 دة اضافة الطالب لل  جروب اا  بالما -5

 لقد ورش لمل  -6

 

 ال يوجد مالحظا  للمراجع الخارجف )عن وجد  (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4

 اضافة الطالب لل  جروب اا  بالمادة  -5

 لقد ورش لمل  -6

 

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

) 
 تم تن يذ جميع المقترحا  -

 -اطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس ول عن التن يذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاال  التطوير 

توفير نماذج  - المجال العمل  

الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

  :  أ.م.د/ أحمد مصط ي عصر اسم منسق المادة

 2817التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



  
 

(1027/1028تقرير مقرر الوسائل التعليمية )  

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 -معلومات أساسية : –أ 

 الوسائل التعليمية  اسم المقرر 1

 يا التعليم والحاسب اآلليتكنولوج  التخصص 2

 الثانية ال رقة / المستوي 4

 ( عملي   2( نظري + )      2)       عدد الوحدا  / الساعا  المعتمدة 3

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانا  8

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم 

 

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 3

 عضو هي ة معاونة2عضو هي ة تدرريس و  عدد القائمين بالتدريس 9

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 116  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  %88.88عدد  راسب    %188.88عدد   ناجح  نتيجة االمتحان  -

 راسب 0                 ناجح  116

النسببببببة الم ويبببببة % للنببببباجحين يبقبببببا للتقبببببديرا   -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    %88.83  ممتاز     18.82%

 مقبول %4.38        جيد  48.19%  

 -تدريس المقرر : – 1

 عالقة تكنولوجيا التعليم بالوسائل التعليمية   الموضوعا  التي تم تدريسها -

 تعليمية: االهمية، الوظائف والمميزا .الوسائل ال 

 .تصنيف الوسائل التعليمية 

 .أسس اختيار وسائل تكنولوجيا التعليم 

 .قواعد استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم 

 .مراحل استخدام الوسيلة التعليمية 

 .تشغيل أجهزة العروض التعليمية 

 .توظيف مستحدثا  تكنولوجيا التعليم 

 .مصادر التعلم 

 عد مسبببتحدثا  تكنولوجيبببا التعلبببيم ) الحقيببببة نمبببالب لبببب

 التعليمية( 

  نمببببالب لبببببعد مسببببتحدثا  تكنولوجيببببا التعلببببيم) الكتبببباب

 االلكتروني( 

  نمبببالب لبببببعد مسببببتحدثا  تكنولوجيبببا التعلببببيم ) ال يببببديو

 الت اعلي(

نمبببببالب لببببببعد مسبببببتحدثا  تكنولوجيبببببا التعلبببببيم) المدرسبببببة 

 االلكترونية(.

 %  توي األساسي للمقررلما تم تدريسه من المح % -

 88<            83-38     √        38>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 88<            83-38      √       38>         مدي تغطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 عملي تدريب√     محاضرا  نظرية    √   أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية√      دراسة حالة       √         

 األعمال ال صلية )تذكر( :   :   امتحان نصف ال صل الدراسي

 نظري                  ش وي     √    يريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   



  
 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستلزما  والخاما  -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 83.87   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر   -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة الطالب لل  جروب اا  بالمادة  -8

 لقد ورش لمل  -9

 

 اليوجد مالحظا  للمراجعيين الخارجيين )عن وجد  (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 ضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر ا -7

 اضافة الطالب لل  جروب اا  بالمادة  -8

 لقد ورش لمل  -9

 

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

) 
 تم تن يذ جميع المقترحا  -

 -اطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 التن يذالمس ول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاال  التطوير 

توفير نماذج  - المجال العمل  

الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد مصط ي عصر

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 (2020-2019تقرير مقرر دراسي )
 
-معلومات أساسية : –أ   

 انتاج الصور الضوئية  اسم المقرر 1

تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2  

الثانية  الفرقة / المستوي  3  

( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  

نة ثالثية لج  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5  

 غير متوفر      متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7  

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  345 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  338 

متحان نتيجة اال - (338%  عدد ) 100نسبة النجاح    

(  0%  عدد   )0نسبة الراسب   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

%      ١٥.٩٧(  ممتاز   54)  

 ٣٣.٧٢% ( جيد جدا114)    

%   ٣٩.٠٥( جيد   132)  

%١١.٢٤(  مقبول38)   



`

  

-المقرر : تدريس – 2  

تدريسها الموضوعات التي تم -  اسس توظيف الصورة فى مجال التعليم . -1 
األسس والمعايير المناسبة إلنتاج صورة  -2

 رقمية.
 كاميرات التصوير الرقمى. -3
 عدسات التصوير الرقمى واستخداماتها. -4
المعدات االضافية  المستخدمة فى التصوير  -5

 الفالتر(. –المشتتات  –الفالش  –الرقمى ) العواكس 
 دوات المستخدمة فى التصوير الليلى .اال -6
 االدوات المستخدمة فى التصوير الخارجى . -7
 االمتدادات المختلفة لحفظ الصور الرقمية. -8
 برنامج الفوتوشوب لمعالجة الصور الرقمية . -9

 اسس وقواعد معالجة الصورة رقميا. -10
 زوايا وأحجام لقطات التصوير الفوتوغرافى -11
قواعد التكوين  فى التصوير االضاءة و  -12

 الفوتوغرافى الرقمى .
نقل الصور من الكاميرا الرقمية الى جهاز  -13

 الكومبيوتر.
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
 80% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

حان لموضوعات المقررمدي تغطية االمت -          <60             60-84        >85 

أساليب التعليم والتعلم -        محاضرات نظرية  جلسات مناقشة 
      واجبات منزلية أنشطة فى الفصل 

األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحاان منتصاا الفصال 
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 الدراسى
طريقة تقويم الطالب -            نظري  فوي     ش عملي 

     أعمال فصلية     اختبارات دورية 
-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمية -   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

الوسائل المعينة-   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

المستلزمات والخامات -    ة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافر 

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

% 91.65  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  

-مقترحات تحسين المقرر : -6 اساااتخدام بااارامج تعليمياااة اكثااار تطاااورا فاااى معالجاااة  -1 
 الصور الرقمية.

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت (

وجد مالحظات للمراجع الخارجىال ي  

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

استخدام وحدة اضاءة فالش + اوكتا فى التصوير  -1
الفوتوغرافى الخارجى وتدريب الطالب على 

 استخدامهم

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

 ال يوجد

-للعام القادم : خطة التطوير للمقرر -10  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسااااااااتخدام باااااااارامج  -1
تعليمياااااة متطااااااورة فااااااى 

استخدام برنامج 
 Light الاليت روم 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول
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معالجااااااااااااااااة الصااااااااااااااااور 
 الرقمية.

Room   لمعالجة
 الصور الرقمية.

 التاريخ :    /                             غادة ربيع محمد خليفة /داسم منسق المادة :  
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 (2019-2018تقرير مقرر دراسي )

 
-معلومات أساسية : –أ   

 انتاج الصور الضوئية  اسم المقرر 1

تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2  

الثانية  الفرقة / المستوي  3  

مدةعدد الوحدات / الساعات المعت 4 ( عملي4( نظري + )2)   

لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5  

 غير متوفر      متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7  

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 1  

حقين بالمقررعدد الطالب الملت -  162 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  160 

نتيجة االمتحان  - (157%  عدد ) 98.12نسبة النجاح    

(  3%  عدد   )1.8نسبة الراسب   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

%      3.6(  ممتاز   6)  

 32.5% ( جيد جدا52)    

%   43.7( جيد   70)  
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%18.12(  مقبول29)   

-المقرر : تدريس – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها -  اسس توظيف الصورة فى مجال التعليم . -1 
األسس والمعايير المناسبة إلنتاج صورة  -2

 رقمية.
 كاميرات التصوير الرقمى. -3
 عدسات التصوير الرقمى واستخداماتها. -4
ى التصوير المعدات االضافية  المستخدمة ف -5

 الفالتر(. –المشتتات  –الفالش  –الرقمى ) العواكس 
 االدوات المستخدمة فى التصوير الليلى . -6
 االدوات المستخدمة فى التصوير الخارجى . -7
 االمتدادات المختلفة لحفظ الصور الرقمية. -8
 برنامج الفوتوشوب لمعالجة الصور الرقمية . -9

 ة رقميا.اسس وقواعد معالجة الصور  -10
 زوايا وأحجام لقطات التصوير الفوتوغرافى -11
االضاءة وقواعد التكوين  فى التصوير  -12

 الفوتوغرافى الرقمى .
نقل الصور من الكاميرا الرقمية الى جهاز  -13

 الكومبيوتر.
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
 80% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

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

أساليب التعليم والتعلم -        محاضرات نظرية  جلسات مناقشة 
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      واجبات منزلية أنشطة فى الفصل 
األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحاان منتصاا الفصال 

 الدراسى
طريقة تقويم الطالب -            نظري       شفوي عملي 

     أعمال فصلية     اختبارات دورية 
-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمية -   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

سائل المعينةالو -   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

المستلزمات والخامات -   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

% 91.65  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  

-مقترحات تحسين المقرر : -6 فاااى معالجاااة  اكثااار تطاااوراامج تعليمياااة اساااتخدام بااار  -1 
 الصور الرقمية.

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

استخدام وحدة اضاءة فالش + اوكتا فى التصوير  -1
لى الفوتوغرافى الخارجى وتدريب الطالب ع

 استخدامهم

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

 ال يوجد

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
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اسااااااااتخدام باااااااارامج  -1
تعليمياااااة متطااااااورة فااااااى 
معالجااااااااااااااااة الصااااااااااااااااور 

 الرقمية.

استخدام برنامج 
 Light روم  الاليت

Room   لمعالجة
 الصور الرقمية.

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

        د/ مصطفى امين ابراهيم         التوقيع :        ابراهيم د/ مصطفى اميناسم منسق المادة :  
التاريخ :    /    /          

 
 (2018-2017تقرير مقرر دراسي )

  
 حاسب األلى قسم: تكنولوجيا التعليم وال

-معلومات أساسية : –أ   

 انتاج الصور الضوئية  اسم المقرر 1

تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2  

الثانية  الفرقة / المستوي  3  

( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  

لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5  

المراجعة الخارجية لالمتحان نظام 6         غير متوفر      متوفر 

للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7  

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  116 



`

  

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  116 

نتيجة االمتحان  - (  ناجح        115% عدد ) 99.14 نسبة النجاح 
    

(  راسب1)    %0.86 نسبة الراسب 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 %25.8(  ممتاز  30)

 %44.8( جيد جد ا52)

 %18.9( جيد  22)

 %9.4(  مقبول 11) 

-المقرر : تدريس – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها -  وظيف الصورة فى مجال التعليم .اسس ت -1 
األسس والمعايير المناسبة إلنتاج صورة  -2

 رقمية.
 كاميرات التصوير الرقمى. -3
 عدسات التصوير الرقمى واستخداماتها. -4
المعدات االضافية  المستخدمة فى التصوير  -5

 الفالتر(. –المشتتات  –الفالش  –الرقمى ) العواكس 
 التصوير الليلى . االدوات المستخدمة فى -6
 االدوات المستخدمة فى التصوير الخارجى . -7
 االمتدادات المختلفة لحفظ الصور الرقمية. -8
 برنامج الفوتوشوب لمعالجة الصور الرقمية . -9

 اسس وقواعد معالجة الصورة رقميا. -10
 زوايا وأحجام لقطات التصوير الفوتوغرافى -11
التصوير  االضاءة وقواعد التكوين  فى -12

 الفوتوغرافى الرقمى .
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نقل الصور من الكاميرا الرقمية الى جهاز  -13
 الكومبيوتر.

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 للمقرر

 80% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

ررمدي تغطية االمتحان لموضوعات المق -          <60             60-84        >85 

أساليب التعليم والتعلم -        محاضرات نظرية  جلسات مناقشة 
      واجبات منزلية أنشطة فى الفصل 

األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحاان منتصاا الفصال 
 الدراسى

طريقة تقويم الطالب -            نظري       شفوي عملي 
     أعمال فصلية     اختبارات دورية 

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  

المراجع العلمية -   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

الوسائل المعينة-   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة 

المستلزمات والخامات -   رجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بد 

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %84.46  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

-مقترحات تحسين المقرر : -6 حديثاااااة فاااااى التصاااااوير  اضااااااءة اساااااتخدام معااااادات -1 
 الضوئى.

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

استخدام عواكس + مشتتات الضوء فى التصوير  -1
الفوتوغرافى الخارجى وتدريب الطالب على 

 استخدامهم

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

 ال يوجد

 

براهيماسم منسق المادة :  د/ مصطفى امين ا  

 التوقيع :     د/ مصطفى امين ابراهيم                         التاريخ :    /    /

 

 سس

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير

معدات استخدام 
حديثة فى اضاءة 

التصوير 
.الضوئى  

وحدة اضاءة استخدام 
اوكتا فى + فالش 

التصوير الفوتوغرافى 
وتدريب  الخارجى

الطالب على 
.استخدامهم  

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول



  

 
 

1 

 (1010-1029تقرير مقرر دراسي )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2إنتاج الرسوم التعليمية   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 الثانية   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   ناتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحا 5

 غير متوفر     متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فى التطبيقى 3استاذ واحد و  عدد القائمين بالتدريس 7

  -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 345 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 345 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%97.39النسبة )      336الناجحين عدد  متحان نتيجة اال -

      (%2.62النسبة )           9عدد الراسبين 

 

النسببباة المةويبببة ج للنبببا حين داقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 (%97.39النسبة )      336الناجحين عدد   

      (%2.62النسبة )           9عدد الراسبين 

 

 -تدريس المقرر : – 1

 مفهوم الرسوم التعليمية. .2 الموضوعات التي تم تدريسها -

 أنواع الرسوم التعليمية . .2

 الفرق بين الرسوم الرقمية الثابتة والمتحركة. .3

 أسس تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية الثابتة .4

 أسس تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية المتحركة. .5

  وسائل نقل الصور والرسومات. .6

تطبيقاااات عمليااااة وميدانيااااة  عااان اتجا ااااات الرسااااوم  .7

 التعليمية.

 برامج انتاج الرسوم التعليمية والمتحركة.  .8

أساسااااايات اساااااتخدام برناااااامج االليساااااتريتور النتااااااج  .9

 الرسوم التعليمية الثابتة.

معالجاااة الرساااوم بماااكل رقماااى مااان خاااال  برناااامج  .12

 االليستريتور.

ة بطاارق مختلفااة باسااتخدام انتاااج رسااوم تعليميااة رقمياا .11

 برنامج االليستريتور.

 اساليب تقييم الرسوم التعليمية. .12

الرساااوم التعليمياااة فاااى الكتااااو االلكتروناااي والكتااااو  .13

 التقليدي

 %82  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ج -

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

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

 جلسات مناقمة  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

      واجبات منزلية أنمطة فى الفصل 

  ( جااروو علااى الفاايس  وسااائل التوا اال االجتماااعي مثاال

س او( باإلضااافة إلااي عقااد محاضاارات إلكترونيااة والااوات -بااو 

 (WebEx من خال 

 



  

 
 

2 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 عملي شفوي       نظري           دريقة تقويم الطالب -

     أعما  فصلية     اختبارات دورية 

قرر الدراسااااي  ممااااروعات بحثيااااة للطااااالو مرتبطااااة بااااالم

 ضوعات الدراسية .والمو

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المرا ع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 توافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير م  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %86.69  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 استخدام برامج تعليمية متطورة فى انتاج الرسوم التعليمية. -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى مالحظات المرا عين الخار يين )إن و دت ( -7

نفيببذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي العببام مببا تببم ت -8

 السابق

استبدا  الموضوعات القديمة  باالمقرر بموضاوعات حديثاة  -1

ومتطاااورة فاااى مجاااا  الرساااوم التعليمياااة تخصاااص تكنولوجياااا 

 التعليم والحاسب االلى.

مبببا لبببم يبببتم تنفيبببذم مبببن مقترحبببات )مبببا  بببي و  -9

 األسااب (

 ال يوجد

 -قادم :خطة التطوير للمقرر للعام ال -20

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

ادخا  موضوعات حديثة  تنقيح كتاو المقرر

فى الرسوم التعليمية 

المتحركة والتفاعلية الى 

 موضوعات المقرر 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االو 

 خليفة د/ غادة ربيع محمد            .م.د/ أحمد مصطفى كامل عصرأ:   اسم منسق المادة

 التاريخ :    /    /              خليفة د/ غادة ربيع محمد               .م.د/ أحمد مصطفى كامل عصرأ :   التوقيع
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 (1029-1028) تقرير مقرر دراسي

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 2إنتاج الرسوم التعليمية   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 الثانية   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر     متوفر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فى التطبيقى 3واستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 162 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

        %98.12ناجح  بنسبة  157عدد  نتيجة االمتحان  -

  1.88راسب بنسبة  3عدد 

النسببباة المةويبببة ج للنبببا حين داقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %18.75ممتاز    32

 %31.875  جيد جدا 51

 %3687.5  جيد 59

 %12.625   مقبو  17

 -تدريس المقرر : – 1

 مفهوم الرسوم التعليمية. .2 الموضوعات التي تم تدريسها -

 أنواع الرسوم التعليمية . .2

 الفرق بين الرسوم الرقمية الثابتة والمتحركة. .3

 أسس تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية الثابتة .4

 عليمية المتحركة.أسس تصميم وإنتاج الرسوم الت .5

  وسائل نقل الصور والرسومات. .6

تطبيقاااات عمليااااة وميدانيااااة  عااان اتجا ااااات الرسااااوم  .7

 التعليمية.

 برامج انتاج الرسوم التعليمية والمتحركة.  .8

أساسااااايات اساااااتخدام برناااااامج االليساااااتريتور النتااااااج  .9

 الرسوم التعليمية الثابتة.

برناااامج معالجاااة الرساااوم بماااكل رقماااى مااان خاااال   .12

 االليستريتور.

انتاااج رسااوم تعليميااة رقميااة بطاارق مختلفااة باسااتخدام  .11

 برنامج االليستريتور.

 اساليب تقييم الرسوم التعليمية. .12

الرساااوم التعليمياااة فاااى الكتااااو االلكتروناااي والكتااااو  .13

 التقليدي

 %82  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ج -

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

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

 جلسات مناقمة  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

      واجبات منزلية  ى الفصلفأنمطة 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 عملي      شفوي  نظري           دريقة تقويم الطالب -

     أعما  فصلية اختبارات دورية     
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 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 رةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متواف  المرا ع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %86.69  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 خدام برامج تعليمية متطورة فى انتاج الرسوم التعليمية.است -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى مالحظات المرا عين الخار يين )إن و دت ( -7

مببا تببم تنفيببذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي العببام  -8

 السابق

استبدا  الموضوعات القديمة  باالمقرر بموضاوعات حديثاة  -1

التعليمياااة تخصاااص تكنولوجياااا ومتطاااورة فاااى مجاااا  الرساااوم 

 التعليم والحاسب االلى.

مبببا لبببم يبببتم تنفيبببذم مبببن مقترحبببات )مبببا  بببي و  -9

 األسااب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

ادخا  موضوعات حديثة  تنقيح كتاو المقرر

رسوم التعليمية فى ال

المتحركة والتفاعلية الى 

 موضوعات المقرر 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االو 

 نظيرعبد النبى أحمد :   اسم منسق المادة

 التاريخ :    /    /                  نظير عبد النبى أحمد:    التوقيع
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 (1028-1027تقرير مقرر دراسي )

 

 -أساسية : معلومات –أ 

 2إنتاج الرسوم التعليمية   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2

 الثانية   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي4( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر     متوفر     ية لالمتحاننظام المراجعة الخارج 6

 فى التطبيقى 2واستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  % 4.31 راسب    %95.69النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب   5ناجح                111

النسببباة المةويبببة ج للنبببا حين داقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  %24.14           ممتاز 12.27%

 مقبو    %22.69      جيد   38.79%

 -تدريس المقرر : – 1

 مفهوم الرسوم التعليمية. .2 الموضوعات التي تم تدريسها -

 عليمية .أنواع الرسوم الت .2

 الفرق بين الرسوم الرقمية الثابتة والمتحركة. .3

 أسس تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية الثابتة .4

 أسس تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية المتحركة. .5

  وسائل نقل الصور والرسومات. .6

تطبيقاااات عمليااااة وميدانيااااة  عااان اتجا ااااات الرسااااوم  .7

 التعليمية.

 التعليمية والمتحركة.  برامج انتاج الرسوم .8

أساسااااايات اساااااتخدام برناااااامج االليساااااتريتور النتااااااج  .9

 الرسوم التعليمية الثابتة.

معالجاااة الرساااوم بماااكل رقماااى مااان خاااال  برناااامج  .12

 االليستريتور.

انتاااج رسااوم تعليميااة رقميااة بطاارق مختلفااة باسااتخدام  .11

 برنامج االليستريتور.

 .اساليب تقييم الرسوم التعليمية .12

الرساااوم التعليمياااة فاااى الكتااااو االلكتروناااي والكتااااو  .13

 التقليدي

 %82  لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر ج -

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

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

 جلسات مناقمة  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

      واجبات منزلية أنمطة فى الفصل 

 األعما  الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 عملي شفوي       نظري           دريقة تقويم الطالب -

     أعما  فصلية ت دورية    اختبارا 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المرا ع العلمية -
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 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 ةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %85.97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

مواكبة التطورات الحديثة فى تكنولوجيا التعلايم فيماا يخاص  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

و ادخا  برامج تعليمياة اكثار تطاورا  الرسوم التعليمية وانواعها

 . فى انتاج الرسوم

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى ا عين الخار يين )إن و دت (مالحظات المر -7

مببا تببم تنفيببذم مببن مقترحببات التطببوير  ببي العببام  -8

 السابق

 استخدام برامج متطورة فى انتاج الرسوم التعليمية الثابتة. -1

مبببا لبببم يبببتم تنفيبببذم مبببن مقترحبببات )مبببا  بببي و  -9

 األسااب (

 ال يوجد

 -ام القادم :خطة التطوير للمقرر للع -20

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

استبدا  الموضاوعات القديماة   تنقيح كتاو المقرر

باااالمقرر بموضاااوعات حديثاااة 

ومتطااورة فااى مجااا  الرسااوم 

التعليميااة تخصااص تكنولوجيااا 

 التعليم والحاسب االلى.

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االو 

 منسق المادة :  أحمد عاد الناى نظيراسم 

 التاريخ :    /    /                  أحمد عاد الناى نظيرالتوقيع :   
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(1010/ 9102تقرير مقرر دراسي )  

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تصميم الكتاب المدرسى  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وإثنان للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 343 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب -

 343 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%67.66النسبة )      335الناجحين عدد  نتيجة االمتحان  -

      (%2.33النسبة )            8عدد الراسبين 

 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 (%67.66النسبة )      335الناجحين عدد 

      (%2.33النسبة )            8عدد الراسبين 

 

 -تدريس المقرر : – 1

 جميع اجزاء المحتوى الموجودة فى التوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 88 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-68          68>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-68         68>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  

 ( كجروب على الفيس بو وسائل التواصل االجتماعي مثل- 

والببواتس اب( بااضبببافة إلبببي عقبببد محاضبببرات إلكترونيبببة مبببن 

 (WebEx خالل

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي  

راسببببي  قرر الدمشببببروعات بحثيببببة للطببببالب مرتبطببببة بببببالم

 والموضوعات الدراسية .

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 دة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدو  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %62.54    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمبباد نظببام التقببوبم علببى الفهببم مببن خببالل نظببام البوكليبب   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الكامل

مراعبباة توفيببف مببا تببم التوصببل اليببه مببن معببايير تصببميم  -2
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 ميم الكتب االكترونيةالكتاب المدرسى فى تص

اسبببتخدام ببببرامع متنوعيبببة يمكبببن مبببن خاللهبببا تصبببميم كتبببب -3

 إلكترونية بمعايير جيدة 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إختيار من  -ح وخطأتم وضع االمتحان فى شكل بوكلي  ص -1

 متعدد

مراعاة توفيف ما تم تعلمه وتطبيقه فبى المقبرر فبى تصبميم  -2

 وسائل تكنولوجيا التعليم

تببم تصببميم كتببب إلكترونيببة مببن خببالل بببرامع كمبيببوتر  -2

و  Photoshopو  Indesignمتعبببببببببببببددة مثبببببببببببببل ال 

Winword 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس%ول عن التنفيذ توقي  التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسبببتخدام ببببرامع متنوعبببة 

فبببببببى تصبببببببميم الكتببببببباب 

المدرسببببببببببى والغببببببببببال  

الخبببببببار ببببببببه بطريقبببببببة 

 تفاعلية

انتببببببام كتببببببب مدرسببببببة 

تفاعليببببببة قائمببببببة علببببببى 

 الواقع المعزز

 مادةاستاذ ال الفصل الدراسى الثانى

 اسم منسق المادة :  أ.م.د يسرية عبدالحميد فرم

 التاريخ :    /    /                                         .م.د/ يسرية عبد الحميد فرجأالتوقيع :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 

 

 

 (1029/ 1028تقرير مقرر دراسي )

 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تصميم الكتاب المدرسى  رراسم المق 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 

 غير متوفر         متوفر             تحاننظام المراجعة الخارجية لالم 6

 ن للتطبيقى ااستاذ واحد للمادة وإثن عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 163  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 160 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  00.00عدد                 %100عدد  نتيجة االمتحان  -

 0راسب            260ناجح   

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز   4.37%   7    

 جيد جدا  24.37%   39    

 جيد      43.12%      69  

 مقبول28.12%      45   

 -تدريس المقرر : – 1

 جميع اجزاء المحتوى الموجودة فى التوصيف يسهاالموضوعات التي تم تدر -

 % 88 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-68          68>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-68         68>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %62.54    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمبباد نظببام التقببوبم علببى الفهببم مببن خببالل نظببام البوكليبب   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الكامل

مراعبباة توفيببف مببا تببم التوصببل اليببه مببن معببايير تصببميم  -2

 ةالكتاب المدرسى فى تصميم الكتب االكتروني

اسبببتخدام ببببرامع متنوعيبببة يمكبببن مبببن خاللهبببا تصبببميم كتبببب -3



 

 
 

4 

 إلكترونية بمعايير جيدة 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إختيار من  -تم وضع االمتحان فى شكل بوكلي  صح وخطأ -1

 عددمت

مراعاة توفيف ما تم تعلمه وتطبيقه فبى المقبرر فبى تصبميم  -2

 وسائل تكنولوجيا التعليم

تببم تصببميم كتببب إلكترونيببة مببن خببالل بببرامع كمبيببوتر  -3

و  Photoshopو  Indesignمتعبببببببببببببددة مثبببببببببببببل ال 

Winword 

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

) 

 ال يوجد

 -للعا  القاد  :خطة التطوير للمقرر  -20

 المس%ول عن التنفيذ توقي  التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسبببتخدام ببببرامع متنوعبببة 

فبببببببى تصبببببببميم الكتببببببباب 

المدرسببببببببببى والغببببببببببال  

الخبببببببار ببببببببه بطريقبببببببة 

 تفاعلية

انتببببببام كتببببببب مدرسببببببة 

تفاعليببببببة قائمببببببة علببببببى 

 الواقع المعزز

 استاذ المادة الفصل الدراسى الثانى

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

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 تصميم الكتاب المدرسى  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  صالتخص 2

 األولى  الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم 

 

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وعضو هي%ة معاونة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 115  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  00.00عدد                 %100عدد  نتيجة االمتحان  -

     0 راسب           115ناجح         

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    %47.8ممتاز     21.7       

 مقبول     %5.21      جيد     25.21%      

 -تدريس المقرر : – 1

 مذكورة فى التوصيفجميع أجزاء المحتوى ال  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 188 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-68          68>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-68         68>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             علمأساليب التعليم والت -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -تدريس :اإلمكانات المتاحة لل -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 دال يوج  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %85.46  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكلي  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مراعاة توفيف ما تم تعلمه وتطبيقه فبى المقبرر فبى تصبميم  -2

 وسائل تكنولوجيا التعليم

 استخدام برامع كمبيوتر فى تصميم الكتاب المدرسى -4

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

تم توفيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقرر فبى تصبميم وسبائل  -مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8
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 تكنولوجيا التعليم السابق

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

) 

 حان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترحنظام اامت

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس%ول عن التنفيذ توقي  التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسبببتخدام ببببرامع متنوعبببة 

فببببببى تصببببببميم صببببببفحات 

الكتاب المدرسى والغال  

الخبببببببار ببببببببه بطريقبببببببة 

 تفاعلية

انتببببببام كتببببببب مدرسببببببة 

 تفاعلية 

 استاذ المادة الدراسى الثانىالفصل 

 اسم منسق المادة :  أ.م.د. يسرية عبد الحميد فرم

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )
 -معلومات أساسية : –أ 
 المراجع العامة والخاصة  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثية لجنة ثال  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 343 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 336  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          0.3%                عدد 99.7عدد  نتيجة االمتحان  -

 1راسب              335ناجح   
النسبة المئوية % للناجحين طبقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها
  ) %٠.٨٩ (ممتاز      3

 (  %١٤.٢٨ ( جيد جدا     48     
     ) %٣٤.٨٢ (جيد         117     
 ) %٤٩.٧٠ (مقبول      167      

 -تدريس المقرر : – 2
األوعيااة المرجةياااةي تعرياااع المراجاااع وأنواعهااااي الكتاااب   الموضوعات التي تم تدريسها -

والتراجم والسيري والمعاجم والقواميسي واألدلةي مصاادر 
 المعلومات اإللكترونية وطرق تقييمهاي توثيق البحوث 

% لمااا تااام تدريساااح مااان المحتاااوي األساساااي  -
 للمقرر

90 % 

التااااالام القااااااائمين بالتااااادريس بمحتااااااو   مااااادي -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

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



 

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -
                   دراسة حالة   أنشطة فصلية 

األعمال الفصلية )تاذرر(     ممتحاان منتصال الفصا  
 الدراسى

 شفوي   نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                  أعمال فصلية عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائ  المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستللمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %88.69   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
اعتمااااد نظاااام التقاااويم علاااى الفهااام مااان خاااالل نظاااام  -1 -: مقترحات تحسين المقرر -6

  MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 التدريب على نظم التوثيق الحديثة.  -2

)من مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

ام نظاااااام اإلمتحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح تااااام اساااااتخد-1
 مختيار من متعدد( -وخطأ
 تم تدريب الطالب على نظم التوثيق الحديثة -2

)ماا ياي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 فيذالمسئول عن التن توقيت التطوير  توصيع التطوير مجاالت التطوير 

التااااادريب علاااااى نظااااام  نظم التوثيق الحديثة. 
 التوثيق الحديثة 

 استاذ المقرر الفص  الدراسى الثاني

 د/ مينا وديع جرجس ميالداسم منسق المادة    
 التوقيع                                              التاريخ      /    /



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2019 /2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 
 المراجع العامة والخاصة  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 ثية لجنة ثال  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1



 

 162  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 160  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          00.00%                عدد 100عدد   نتيجة االمتحان -

 0راسب              160ناجح   
النسبة المئوية % للناجحين طبقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها
  ) %10.6 (ممتاز      17
 (  %38.12 ( جيد جدا     61     
     ) %28.7 (جيد         46     
 ) %22.5 (مقبول      36      

 -تدريس المقرر : – 2
األوعيااة المرجةياااةي تعرياااع المراجاااع وأنواعهااااي الكتاااب   الموضوعات التي تم تدريسها -

والتراجم والسيري والمعاجم والقواميسي واألدلةي مصاادر 
  المعلومات اإللكترونية وطرق تقييمهاي توثيق البحوث

% لمااا تااام تدريساااح مااان المحتاااوي األساساااي  -
 للمقرر

90 % 

   التااااالام القااااااائمين بالتااااادريس بمحتااااااو مااااادي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

       دراسة حالة               أنشطة فصلية 
األعمال الفصلية )تاذرر(     ممتحاان منتصال الفصا  

 الدراسى
 شفوي   نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ  المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائ  المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستللمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 %88.69   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
م علاااى الفهااام مااان خاااالل نظاااام يعتمااااد نظاااام التقاااو ا  -1 -:مقترحات تحسين المقرر  -6

  MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 الحديثة.  التوثيقالتدريب على نظم  -2

)من مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

م نظاااااام اإلمتحاااااان الموضاااااوعى )صاااااح تااااام اساااااتخدا-1
 مختيار من متعدد( -وخطأ
 التوثيق الحديثةنظم تم تدريب الطالب على  -2

)ماا ياي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 يذالمسئول عن التنف توقيت التطوير  توصيع التطوير مجاالت التطوير 

التااااادريب علاااااى نظااااام  الحديثة.  التوثيقنظم 
  التوثيق الحديثة

 استاذ المقرر ثانيالفص  الدراسى ال

 أحمد سعيد العطاراسم منسق المادة    د 
 التوقيع                                              التاريخ      /    /

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 (2018 /2017مقرر دراسي )تقرير 
 
 -معلومات أساسية : –أ 
 المراجع العامة والخاصة   اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             راجعة الخارجية لالمتحاننظام الم 6
 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 116  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         00.00عدد            %      100عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب 0ناجح                        116 
النسبة المئوية % للناجحين طبقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها
  ) %12.9 (ممتاز       15
 (  %21.5 ( جيد جدا     25     
     ) %36.2 (جيد         42     
 ) %29.3 (مقبول      34      

 -س المقرر :تدري – 2
األوعيااة المرجةياااةي تعرياااع المراجاااع وأنواعهااااي الكتاااب   الموضوعات التي تم تدريسها -

والتراجم والسيري والمعاجم والقواميسي واألدلةي مصاادر 



 

 المعلومات اإللكترونية وطرق تقييمهاي توثيق البحوث
% لمااا تااام تدريساااح مااان المحتاااوي األساساااي  -

 للمقرر
80 % 

لقااااااائمين بالتااااادريس بمحتااااااوي مااااادي التااااالام ا -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي محاضرات نظرية              أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة        صليةأنشطة ف 
األعمال الفصلية )تاذرر(     ممتحاان منتصال الفصا  

 الدراسى
 شفوي   نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                  أعمال فصلية عملي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر   المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائ  المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستللمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %83.95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
ماااااااد نظاااااااام التقاااااااو م علاااااااى الفهااااااام مااااااان خاااااااالل معت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQاالختبارات الموضوعية بنظام 
 الحديثة التوثيقالتدريب على نظم  -2

)من مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 حديثةال التوثيقالتدريب على نظم  -

)ماا ياي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
 و األسباب (

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديلح وفقا لما يو مقترح

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10



 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيع التطوير مجاالت التطوير 
تعااادي  طريقاااة التقاااويم واالنتقاااال 

 موضوعية. ملى االختبارات ال
 أستاذ المقرر الفص  الدراسي الثاني 

 أحمد سعيد العطاراسم منسق المادة    د 
 التوقيع                                              التاريخ      /    /
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 (2020-2019تقرير مقرر دراسي )
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 1إنتاج الرسوم التعليمية   اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2
 الثانية   الفرقة / المستوي  3
 ( عملي    4)    ( نظري +   2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 فى التطبيقى 3استاذ واحد و  عدد القائمين بالتدريس 7

  -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 345 قررعدد الطالب الملتحقين بالم -
 337 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ناجح               305%  عدد    ٩٠.٥٠نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب  32عدد      % ٩.٤٩نسبة الرسوب 
النسببببببئة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  ئقبببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %٠.٢٩ممتاز  1

  %٤.٤٥جيد 15
 %  ٢١.٦٦جيد     73

   % ٦٤.٠٩مقبول    216
 -تدريس المقرر : – 2
 مفهوم الرسوم التعليمية. .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 انواع الرسوم التعليمية وطرق انتاجها. .2
توظيففففففففففل الرسففففففففففوم التعليميففففففففففة فففففففففففى العمليففففففففففة  .3

 التعليمية.
 مفهوم االنفوجرافيك. .4
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 معايير انتاج وتصميم االنفوجرافيك. .5
 االنفوجرافيك. انواع .6
 مكونات االنفوجرافيك. .7
 االستخدامات التعليمية لالنفوجرافيك. .8
 اسس انتاج االنفوجرافيك الثابت والمتحرك. .9

 انماط االنفوجرافيك. .10
 الشفافيات التعليمية. .11
 برامج انتاج الرسوم التعلمية. .12
اساسففففيات برنففففامج الفوتوجففففوب النتففففاج الرسففففوم  .13

 التعليمية.
ب لما تم تدريسه من المحتبو  األساسبي  -

 للمقرر
 ب80 

مببد  التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببو   -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مد  تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 جلسات مناقشة  ية     محاضرات نظر   أساليب التعليم والتعلم -

      واجبات منزلية أنشطة فى الفصل 
األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحفان منتصفا الفصفل 

 الدراسى
 عملي جفوي       نظري            ريقة تقويم الطالب -

     أعمال فصلية     اختبارات دورية 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ميةالمراجع العل -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلامات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %87.33  -للمقرر: نتيجة تقويم الطالب -5
اسففتخدام بففرامج تعليميففة متطففورة فففى انتففاج الرسففوم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
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التعليميفففة وعلفففى وجفففة الخصفففوج بفففرامج انتفففاج رسفففوم 
 االنفوجراففيك التفاعلى.

مالحظبببببات المبببببراجعين الخبببببارجيين )إن  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

مقترحبات التطبوير  بي ما تم تنفيبذ  مبن  -8
 العام السابق

 تنقيح كتاب المقرر. -1

ما لم يتم تنفيذ  مبن مقترحبات )مبا  بي  -9
 و األسئاب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
المسببببببببببب و  عبببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 التنفيذ
مواكبة التطورات 
الحديثة فى مجال 

رسوم  انتاج
االنفوجرافيك 
 بشكل عام 

ادخال احدث التطورات 
فى مجال انتاج 
االنفوجرافيك وهو 

االنفوجرافيك التفاعلى 
 الى موضوعات المقرر 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االو 

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

/ 
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 (2019-2018) تقرير مقرر دراسي
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 1إنتاج الرسوم التعليمية   اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2
 الثانية   الفرقة / المستوي  3
 ( عملي    4( نظري + )      2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر        متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ى التطبيقىف 3واستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معلومات متخصصة : –ب 
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 -اإلحصائيات : – 1
 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 161 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ناجح               157%  عدد    97.55نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب   6عدد      % 3.72نسبة الرسوب 
اجحين  ئقبببببببا النسببببببئة الم ويببببببة ب للنبببببب -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %11.8ممتاز  19
  %40.37 جيد جدا65
   %28.57جيد    46
     %16.7مقبول   27

 -تدريس المقرر : – 2
 مفهوم الرسوم التعليمية. .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 انواع الرسوم التعليمية وطرق انتاجها. .2
مليففففففففففة توظيففففففففففل الرسففففففففففوم التعليميففففففففففة فففففففففففى الع .3

 التعليمية.
 مفهوم االنفوجرافيك. .4
 معايير انتاج وتصميم االنفوجرافيك. .5
 انواع االنفوجرافيك. .6
 مكونات االنفوجرافيك. .7
 االستخدامات التعليمية لالنفوجرافيك. .8
 اسس انتاج االنفوجرافيك الثابت والمتحرك. .9

 انماط االنفوجرافيك. .10
 الشفافيات التعليمية. .11
 برامج انتاج الرسوم التعلمية. .12
اساسففففيات برنففففامج الفوتوجففففوب النتففففاج الرسففففوم  .13

 التعليمية.
ب لما تم تدريسه من المحتبو  األساسبي  -

 للمقرر
 ب80 

مببد  التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببو   -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 
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     >85    84-60             60>         مد  تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 جلسات مناقشة  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

      واجبات منزلية أنشطة فى الفصل 
األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحفان منتصفا الفصفل 

 الدراسى
 عملي جفوي       نظري            ريقة تقويم الطالب -

     أعمال فصلية     اختبارات دورية 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  والخاماتالمستلامات  -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %87.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
اسففتخدام بففرامج تعليميففة متطففورة فففى انتففاج الرسففوم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

وعلفففى وجفففة الخصفففوج بفففرامج انتفففاج رسفففوم  التعليميفففة
 .النفوجراففيك التفاعلىا

مالحظبببببات المبببببراجعين الخبببببارجيين )إن  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيبذ  مبن مقترحبات التطبوير  بي  -8
 العام السابق

 .تنقيح كتاب المقرر -1

ما لم يتم تنفيذ  مبن مقترحبات )مبا  بي  -9
 و األسئاب (

 ال يوجد

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -10
المسببببببببببب و  عبببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 التنفيذ
مواكبة التطورات 
الحديثة فى مجال 

انتاج رسوم 

احدث التطورات ادخال 
فى مجال انتاج 
االنفوجرافيك وهو 

 استاذ المقرر و الفصل الدراسى اال 
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االنفوجرافيك 
 بشكل عام 

االنفوجرافيك التفاعلى 
  الى موضوعات المقرر

 :  أحمد عبد النبى نظير اسم منسق المادة
 :   أحمد عبد النبى نظير                  التاريخ :    /    / التوقيع
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 (2018-2017تقرير مقرر دراسي )
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 1لرسوم التعليمية إنتاج ا  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلى   التخصص 2
 الثانية   الفرقة / المستوي  3
 ( عملي    4( نظري + )      2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر            متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 فى التطبيقى 3واستاذ واحد   عدد القائمين بالتدريس 7

  -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ناجح              115%  عدد  99.14نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 راسب             1%  عدد  %0.86نسبة الراسب  
 

النسببببببئة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  ئقبببببببا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 %19.8ممتاز    23
  %43.9جيد جدا  51 

      %24.14جيد         28
 %11.21 مقبول     13

 -تدريس المقرر : – 2
 تعليمية.مفهوم الرسوم ال .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 انواع الرسوم التعليمية وطرق انتاجها. .2
توظيففففففففففل الرسففففففففففوم التعليميففففففففففة فففففففففففى العمليففففففففففة  .3

 التعليمية.
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 مفهوم االنفوجرافيك. .4
 معايير انتاج وتصميم االنفوجرافيك. .5
 انواع االنفوجرافيك. .6
 مكونات االنفوجرافيك. .7
 االستخدامات التعليمية لالنفوجرافيك. .8
 االنفوجرافيك الثابت والمتحرك.اسس انتاج  .9

 انماط االنفوجرافيك. .10
 الشفافيات التعليمية. .11
 برامج انتاج الرسوم التعلمية. .12
اساسففففيات برنففففامج الفوتوجففففوب النتففففاج الرسففففوم  .13

 التعليمية.
ب لما تم تدريسه من المحتبو  األساسبي  -

 للمقرر
 ب80 

مببد  التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببو   -
 لمقرر ا

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مد  تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 جلسات مناقشة  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

      واجبات منزلية أنشطة فى الفصل 
ان منتصفا الفصفل األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحف

 الدراسى
 عملي جفوي       نظري            ريقة تقويم الطالب -

     أعمال فصلية     اختبارات دورية 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -
 افرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متو   الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلامات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %83.99  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
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تطففففففورا فففففففى انتففففففاج بففففففرامج تعليميففففففة اكثففففففر  ادخفففففال -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 .نفوجرافيك المتحركاال

مالحظبببببات المبببببراجعين الخبببببارجيين )إن  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيبذ  مبن مقترحبات التطبوير  بي  -8
 العام السابق

اسففففتخدام بففففرامج متطففففورة فففففى انتففففاج االنفوجرافيففففك   -1
 الثابت.

ما لم يتم تنفيذ  مبن مقترحبات )مبا  بي  -9
 و األسئاب (

 يوجدال 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
المسببببببببببب و  عبببببببببببن  توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 التنفيذ
تنقيح كتاب 

 المقرر
اسفففففففففتبدال الموضفففففففففوعات 
القديمففففففففففففففففففففة  بففففففففففففففففففففالمقرر 
بموضففففففففففففففوعات حديثففففففففففففففة 
ومتطففففففففففورة فففففففففففى مجففففففففففال 
الرسففففففففففففففففففففوم التعليميففففففففففففففففففففة 
تخصفففففففففففففص تكنولوجيفففففففففففففا 

 التعليم والحاسب االلى.

 استاذ المقرر الدراسى االولالفصل 

 :  أحمد عبد النبى نظير اسم منسق المادة
 :   أحمد عبد النبى نظير                  التاريخ :    /    / التوقيع

 



  

 

 (1010/ 1029تقرير مقرر دراسي )

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة العربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

 ( نظرى 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   ة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجن 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 343 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 343 ا االمتحان عدد الطالب الذين أدو -

 (%67.66النسبة )      335الناجحين عدد  نتيجة االمتحان  -

      (%2.33النسبة )            8عدد الراسبين 

 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

   

 (%67.66النسبة )      335الناجحين عدد 

      (%2.33النسبة )            8عدد الراسبين 

 

 -تدريس المقرر : – 1

التعرف على أهم المصطلحات الرئيسة المتعلقة بالملكة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اللغوية 

 كيفية استثمار الخلفيات القديمة عند المتلقي عند التواصل -2

األخطاء اللسانية الشائعة في مجتمعه العام وفي مجتمع  -3

 تخصصه

 العربية مكونات الجملة-4

 المفارقات البالغية -5

 أدوات قراءة النصوص المختلفة. -6

 كيفية الوصول للخلفيات المعرفية المختلفة المحيطة بالنص. -7

 

 % 65 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-66          66>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

  ( جببروب علببى الفببيس  وسببائل التواصببل االجتمبباعي مثببل

ة إلببي عقببد محاضببرات إلكترونيببة والببواتس اب( بااضبباف -بببو 

 (WebEx من خالل

 

 

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

قرر الدراسببببي  مشببببروعات بحثيببببة للطببببالب مرتبطببببة بببببالم

 والموضوعات الدراسية .

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



  

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ميةالمراجع العل -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 66.42  -للمقرر: نتيجة تقويم الطالب -5

بناء عدد مبن المنظومبات التعليميبة الذكيبة التبى تسباهم فبى  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 دفع عجلة التنمية المجتمعية 

توظيف تطبيقات التعلم االلكترونية لتساهم فى تقبديم حلبول  .2

 جذرية للمشكالت اللغوية 

 تنمية المهارات اللغوية لدى  الطالب   .3

 ال يوجد  )إن وجدت (لمراجعين الخارجيين مالحظات ا -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إعتمباد نظبم التقببويم القبائم علببى االختببارات الموضببوعية )  .1

 البوكيلت (

التأكيببببد علببببى التكامببببل بببببين دور المدرسببببة فببببى توضببببي   .2

 المفارقات البالغية لدى الطالب

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 تبصببببير الطالببببب ببببببع 

ر المفارقببات البالغيببة ودو

 التربية في مواجهتها.

عببدد مببن ورع العمبببل  

 والندوات  لمناقشبة عبدد

ة لبالغيببمببن المفارقببات ا

 المختلفة 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

                                  د/ هيثم زينهم اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 (1029/ 1028تقرير مقرر دراسي )

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة العربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

 ( نظرى 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 ستاذة القسم لجنة ثالثية من أ  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 160 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %00.00عدد             %100عدد        حان نتيجة االمت -

 0راسب          166ناج             

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %6.375     15ممتاز     

 %41.875 67جيد جدا     

 %36.25    58جيد      

 %12.5    20مقبول    

 -تدريس المقرر : – 1

التعرف على أهم المصطلحات الرئيسة المتعلقة بالملكة  -1 عات التي تم تدريسهاالموضو -

 اللغوية 

 كيفية استثمار الخلفيات القديمة عند المتلقي عند التواصل -2

األخطاء اللسانية الشائعة في مجتمعه العام وفي مجتمع  -3

 تخصصه

 مكونات الجملة العربية-4

 المفارقات البالغية -5

 راءة النصوص المختلفة.أدوات ق -6

 كيفية الوصول للخلفيات المعرفية المختلفة المحيطة بالنص. -7

 

 % 65 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-66          66>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -ارية وتنظيمية:قيود إد -4

 % 66.42  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

بناء عدد مبن المنظومبات التعليميبة الذكيبة التبى تسباهم فبى  .4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 دفع عجلة التنمية المجتمعية 



  

 

اهم فى تقبديم حلبول ستوظيف تطبيقات التعلم االلكترونية لت .5

 للغوية جذرية للمشكالت ا

   الطالب اللغوية لدى  مهاراتالية تنم .6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إعتمباد نظبم التقببويم القبائم علببى االختببارات الموضببوعية )  .3

 البوكيلت (

توضببببي  التأكيببببد علببببى التكامببببل بببببين دور المدرسببببة فببببى  .4

 لدى الطالب البالغية المفارقات

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 تبصببببير الطالببببب ببببببع 

ر ودو المفارقببات البالغيببة

 التربية في مواجهتها.

ورع العمبببل  عببدد مببن 

 والندوات  لمناقشبة عبدد

 ةالمفارقببات البالغيببمببن 

 المختلفة 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

                                  هيثم زينهم د/ اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 قراءات باللغة العربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   لمتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام ا 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 116 الطالب الذين أدوا االمتحان  عدد -

  %6.86عدد       %66.14عدد           نتيجة االمتحان  -

 1راسب           115ناج       

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا      %43.67      ممتاز 18.67%

 مقبول   %18.16جيد           18.16%

 -دريس المقرر :ت – 1

التعرف على أهم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اللغوية 

 كيفية استثمار الخلفيات القديمة عند المتلقي عند التواصل -2

األخطاء اللسانية الشائعة في مجتمعه العام وفي مجتمع  -3

 تخصصه

 مكونات الجملة العربية-4

 ارقات البالغيةالمف -5

 أدوات قراءة النصوص المختلفة. -6

كيفيببة الوصببول للخلفيببات المعرفيببة المختلفببة المحيطببة  -7

 بالنص.

 % 66 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

 >85         84-66          66>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-66         66>         المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

            دراسة حالة أنشطة فصلية 

 

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                  عملي أعمال فصلية 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 84.68  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمبببببباد نظببببببم التقببببببويم القببببببائم علببببببى االختبببببببارات  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية ) البوكيلت (

فببى تصببحي  التأكيببد علببى التكامببل بببين دور المدرسببة  .2



  

 

 االخطاء اللغوية لدى الطالب

 ال يوجد  )إن وجدت (ين الخارجيين مالحظات المراجع -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

عقببد ورع العمببل التدريبيببة للطببالب حببول عببدد مببن  .1

 المهارات اللغوية  

دمج عدد من التقنيات التعليمية  القائمبة علبى اسبتخدام  .2

التطبيقبببببات المحمولببببببة لتنميببببببة المهببببببارات اللغويببببببة 

 واالنسانية  

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تنميببببة اتجاهببببات الطالببببب 

نحببببو دور المدرسببببة فببببي 

إكسببببباب  البهبببببا الثقافبببببة 

 الو نية والعالمية.

ورات عقببد عببدد مببن الببد

التدريبيببببببببة والنببببببببدوات 

فبة الكساب الطبالب الثقا

 الو نية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

                                  هيثم زينهم د/ اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (1010/ 1029تقرير مقرر دراسي )

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقدمة في الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

 لي( عم 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة واثنان للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 345 طالب الملتحقين بالمقررعدد ال -

 345 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%97.39النسبة )      335الناجحين عدد  نتيجة االمتحان  -

      (%2.62النسبة )           9عدد الراسبين 

 

    النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 (%97.39سبة )الن      335الناجحين عدد 

      (%2.62النسبة )           9عدد الراسبين 

 

 -تدريس المقرر : – 1

 المفاهيم المرتبطة بالوسائط المتعددة وخصائصها. (1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 عناصر الوسائط المتعددة والمبادىء التي يقوم عليها. (2

 نماذج وتطبيقات الوسائط المتعددة. (3

 والفنية لبرمجيات الوسائط المتعددة.المعايير التربوية  (4

المتطلبات الالزمة وفريق العمل المشارك في إنتاج الوسائط  (5

 المتعددة.

 -المصطلحات المرتبطة بمفهوم الوسائط الفائقة )خصائصها (6

 مميزاتها(.

 عناصر ومكونات الوسائط الفائقة. (7

 أدوات واستراتيجيات اإلبحار والتوجيه في الوسائط الفائقة. (8

 التصميم التعليمي للوسائط الفائقة.نماذج  (9

مستويات توظيف الوسائط الفائقة في التعليم والنظم والبرامج  (12

 المستخدمة في إنتاجها.

 النظريات واالستراتيجيات التي تقوم عليها الوسائط الفائقة. (11

أنواع ومراحل عمل ونماذج لمحركات بحث الوسائط  (12

 المتعددة.

 البودكاست. خصائص وأنواع وبرامج تصميم وتشغيل (13

 % 98 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

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

 تدريب عملي  اضرات نظرية     مح  أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 



 
  ( جااروب علاااى الفاايس باااوك وسااائل التواصاال االجتمااااعي مثاال- 

 والاااواتس اب( باإلضاااافة إلاااي عقاااد محاضااارات إلكترونياااة مااان خاااال 

WebEx) 

 

 األعما  الفصلية )تذكر(: امتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعما  فصلية  عملي 

قرر الدراسي  والموضوعات مشروعات بحثية للطالب مرتبطة بالم

 الدراسية .

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة    

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  ةالوسائل المعين-

 غير متوافرة    

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة    

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  87.85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

وظياااف ماااا تااام تعلماااه وتطبيقاااه فاااى المقااارر فاااى تصاااميم مراعااااة ت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 برمجيات وسائط متعددة ووسائط فائقة

 تطوير الكتاب من خال  تحويل المقرر إلي مقرر إلكترونى -1

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

 اختيار من متعدد -تم وضع االمتحان فى شكل بوكليت صح وخطأ -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

تنقيح المقرر من خال  إضافة بعض الموضاوعات للمقارر لمواكباة  -2

 التطور التكنولوجي 

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئو  عن التنفيذ توقيت التطوير  يرتوصيف التطو مجاالت التطوير 

مراعاة توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقارر  توظيف المقرر

فااى تصااميم برمجيااات وسااائط متعااددة ووسااائط 

 فائقة

الفصاااااال الدراسااااااي األو  للعااااااام 

 2219/2222الجامعى  

أسااتاذ المقاارر ومتابعااة رئاايس 

 القسم

الفصاااااال الدراسااااااي األو  للعااااااام  نىتحويل المقرر إلي مقرر إلكترو تطوير الكتاب

 2219/2222الجامعى 

أسااتاذ المقاارر ومتابعااة رئاايس 

 القسم

 د/ هبة عثمان فؤاد العزباسم منسق المادة :  

                                  د/ هبة عثمان فؤاد العزبالتوقيع :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (1029/ 1028تقرير مقرر دراسي )

 

 اسب اآللىقسم: تكنولوجيا التعليم والح

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقدمة في الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 ن اساتذة القسم لجنة ثالثية م  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة واثنان للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 163  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 160 حان عدد الطالب الذين أدوا االمت -

          % 4.4عدد                 % 95.6عدد    نتيجة االمتحان  -

 راسب   7ناجح                      153       

 %7.5  ممتاز        12 النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %15.625  جيد جدا     25

 %32.5جيد           52

 %42    قبو م      64

 -تدريس المقرر : – 1

 المفاهيم المرتبطة بالوسائط المتعددة وخصائصها. (14 الموضوعات التي تم تدريسها -

 عناصر الوسائط المتعددة والمبادىء التي يقوم عليها. (15

 نماذج وتطبيقات الوسائط المتعددة. (16

 المعايير التربوية والفنية لبرمجيات الوسائط المتعددة. (17

الزمة وفريق العمل المشارك في إنتاج الوسائط المتطلبات ال (18

 المتعددة.

 -المصطلحات المرتبطة بمفهوم الوسائط الفائقة )خصائصها (19

 مميزاتها(.

 عناصر ومكونات الوسائط الفائقة. (22

 أدوات واستراتيجيات اإلبحار والتوجيه في الوسائط الفائقة. (21

 نماذج التصميم التعليمي للوسائط الفائقة. (22

مستويات توظيف الوسائط الفائقة في التعليم والنظم والبرامج  (23

 المستخدمة في إنتاجها.

 النظريات واالستراتيجيات التي تقوم عليها الوسائط الفائقة. (24

أنواع ومراحل عمل ونماذج لمحركات بحث الوسائط  (25

 المتعددة.

 خصائص وأنواع وبرامج تصميم وتشغيل البودكاست. (26

 % 98 المحتوي األساسي للمقررلما تم تدريسه من  % -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

 اسة حالة            در أنشطة فصلية 



 
 األعما  الفصلية )تذكر(: امتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعما  فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 حدودةمتوافرة           متوافرة بدرجة م  المراجع العلمية -

 غير متوافرة    

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة    

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة    

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  87.85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

مراعااااة توظياااف ماااا تااام تعلماااه وتطبيقاااه فاااى المقااارر فاااى تصاااميم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 برمجيات وسائط متعددة ووسائط فائقة

 تطوير الكتاب من خال  تحويل المقرر إلي مقرر إلكترونى -2

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

 اختيار من متعدد -تم وضع االمتحان فى شكل بوكليت صح وخطأ -1 يذه من مقترحات التطوير في العام السابقما تم تنف -8

تنقيح المقرر من خال  إضافة بعض الموضاوعات للمقارر لمواكباة  -2

 التطور التكنولوجي 

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

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام  -20

 المسئو  عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

مراعاة توظيف ما تم تعلمه وتطبيقه فى المقارر  توظيف المقرر

فااى تصااميم برمجيااات وسااائط متعااددة ووسااائط 

 فائقة

الفصاااااال الدراسااااااي األو  للعااااااام 

 2219/2222الجامعى  

أسااتاذ المقاارر ومتابعااة رئاايس 

 القسم

الفصاااااال الدراسااااااي األو  للعااااااام  تحويل المقرر إلي مقرر إلكترونى ير الكتابتطو

 2219/2222الجامعى 

أسااتاذ المقاارر ومتابعااة رئاايس 

 القسم

 د/ بسمة عبد المحسن العقباوىاسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقدمة في الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم   الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  1واستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 116  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

   %6.23عدد      %93.97عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب    7       ناجح           109   

 جيد جدا     %26.72      ممتاز    %6.92   النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 مقبو      %25.22     جيد      35.34%  

 -تدريس المقرر : – 1

 أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف معظم  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 89 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % -

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

  >85         84-62         62>         تحان لموضوعات المقررمدي تغطية االم -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعما  الفصلية )تذكر(: امتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعما  فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  المراجع العلمية -

 غير متوافرة    

 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة    

 متوافرة بدرجة محدودة         متوافرة    المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة    

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  86.35  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 نظام البوكليتباستخدام على الفهم  التقويماعتماد نظام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

رر لمواكباة تنقيح المقرر من خال  إضافة بعض الموضاوعات للمقا -2

 التطور التكنولوجي

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



 
حذف بعض الموضاوعات القديماة وإضاافة بعاض تحديث المقرر بتم  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 الموضوعات للمقرر 

  )ما هي واألسباب (ترحات ما لم يتم تنفيذه من مق -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -20

 المسئو  عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تعااديل نظااام االمتحاااان ماان مقااالي لنظاااام  نظام التقويم 

 البوكليت

الفصااااااال الدراسااااااااي األو  للعااااااااام 

 2218/2219الجامعى 

ق ورئايس واشراف منسا المقررأستاذ 

 القسم

إضاااااافة بعاااااض الموضاااااوعات للمقااااارر  تنقيح المقرر

 لمواكبة التطور التكنولوجي

الفصااااااال الدراسااااااااى األو  للعااااااااام 

 2218/2219الجامعى 

اساتاذ المقارر ومتابعاة منساق ورئايس 

 القسم.

                      فؤاد د/ هبة عثماناسم منسق المادة :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 
 (2018 /2017تقرير مقرر دراسي )

 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى
 -معلومات أساسية : –أ 
 حاسب الى ) استخدام نوافذ ( اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية من أساتذة القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 للتطبيقى  1استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116  الب الملتحقين بالمقررعدد الط -
 116  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %          0%              عدد    100عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب 116    
النسببببة المةويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات الحا بببلين  -
 عليها

 (%18.10)ممتاز       21  
 (%37.9) جيد جدا     44   
 (%32.7)جيد         38   
 (%11.2)مقبول      13   

 -تدريس المقرر : – 2
 أجزاء المحتوى المذكورة فى التو يف معظم  الموضوعات التي تم تدريسها -
 % 93 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -
 >85        84-60          60>            رر مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المق -



 

  >85         84-60         60>            مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 
 منتصف الفصل الدراسىاألعمال الفصلية )تذكر(: امتحان 

 شفوي   نظري                   دريقة تقويم الطالب -
           أعمال فصلية  عملي 

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

 غير متوافرة    
 متوافرة بدرجة محدودة      متوافرة          الوسائل المعينة-

 غير متوافرة       
 متوافرة بدرجة محدودة    متوافرة           المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة   
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  84.3  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
موضبببببوعات المسبببببتحدثة تحبببببديق المقبببببرر باضبببببافة بعببببب  ال -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للمقرر وحذف بع  الموضوعات القديمة
 تعديل دريقة التقويم واالنتقال إلى االختبارات الموضوعية. -1

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ت للمقبببرر وتحبببديق نظبببام التشبببغيل تبببم إضبببافة بعببب  الموضبببوعا ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 الذي يتم شرحه بالمقرر ألحدث إ دار
  )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 
مقبببرر إضببافة بعببب  الموضبببوعات لل  تنقيح المقرر

 لمواكبة التطور التكنولوجي
 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني

تعبببديل دريقبببة التقبببويم واالنتقبببال إلبببى  نظام التقويم
 االختبارات الموضوعية.

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني



 

  أحمد سعيد العطارد/ اسم منسق المادة : 
 التاريخ :    /    /       التوقيع :                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 (2019 /2018تقرير مقرر دراسي )

 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى
 -معلومات أساسية : –أ 
 حاسب الى ) استخدام نوافذ ( اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية من أساتذة القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثة للتطبيقى استاذ واحد للمادة وثال عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 162  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 160  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %         0 عدد      %             100عدد    نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب     
نبباجحين دبقببا للتقببديرات الحا ببلين النسبببة المةويببة % لل -
 عليها

  ) %14.37 (ممتاز       23     
 (  %31.8 ( جيد جدا     51     
     ) %35 (جيد         56     
 ) %18.7 (مقبول      30      

 -تدريس المقرر : – 2
 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التو يف  الموضوعات التي تم تدريسها -
 % 97 ا تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر% لم -
 >85        84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -



 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 
 األعمال الفصلية )تذكر(: امتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي   نظري                   دريقة تقويم الطالب -
           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة بدرجة محدودةمتوافرة             المراجع العلمية -

 غير متوافرة    
 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة    
 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة    
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  92.18  -تقويم الطالب للمقرر: نتيجة -5
شبببرك أكثبببر مبببن إ بببدار مبببن إ بببدارات أنظمبببة التشبببغيل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

وأكثرهبببا اسبببتخداما لتبببتالئم مبببع مبببا يتبببوفر لبببدى الطبببالب علبببى 
أجهبببببزتهم لصبببببعومة توحيبببببد امعانبببببات األجهبببببزة للعمبببببل بنظبببببام 

 تشغيل واحد
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى جدت ()إن و مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ماااا تااام تنفياااذه مااان مقترحاااات التطاااوير فاااي العااااام  -8

 السابق
إضببببببببافة بعبببببببب  الموضببببببببوعات للمقببببببببرر لمواكبببببببببة تببببببببم  -1

 التحديثات المرتبطة بالمجاالت المتضمنة بالمقرر
تببببببم امتحببببببان الطبببببببالب بنظببببببام البوكليبببببببت حيببببببق تكبببببببون  -2

دة اختيبببار مفبببر  9مفبببردة  بببواب وخطببب  و  90االمتحبببان مبببن 
 من متعدد.

  )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 



 

شبببرك أكثببببر مببببن إ ببببدار مببببن   تطوير الكتاب
إ بببببببدارات أنظمبببببببة التشبببببببغيل 
ئم مببع وأكثرهببا اسببتخداما لتببتال

مببا يتببوفر لببدى الطببالب علببى 
أجهبببببببببزتهم لصبببببببببعومة توحيبببببببببد 
امعانببببببببببات األجهببببببببببزة للعمببببببببببل 

 بنظام تشغيل واحد

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني

 د/ بسمة عبد المحسن العقباوى اسم منسق المادة :  
 التوقيع :                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (2020 /2019ر دراسي )تقرير مقر 

 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى
 -معلومات أساسية : –أ 
 حاسب الى ) استخدام نوافذ ( اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 4( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية من أساتذة القسم  لنظام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتا 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 343  لتحقين بالمقررعدد الطالب الم -
 336  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
%                ٩٤.٣٤ النسببة المةويبة          ناجحدالب  317 عدد   نتيجة االمتحان  -

 النسببة المةويبة                              راسببدالبب  19عدد 
٥.٦٥         % 

 راسب                            
النسبببة المةويببة % للنبباجحين دبقببا للتقببديرات الحا ببلين  -
 عليها

  ) %٤.٧٦ (ممتاز       16 عدد    
 (  %٦.٥٤ ( جيد جدا     22عدد      
     ) %١٩.٦٤ (جيد         66عدد      
 ) %٦٣.٣٩ (مقبول      213 عدد     

 -تدريس المقرر : – 2
 اء المحتوى المذكورة فى التو يفجميع أجز   الموضوعات التي تم تدريسها -
 % 97 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -



 

 >85        84-60          60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية       لتعليم والتعلمأساليب ا -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 
 األعمال الفصلية )تذكر(: امتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي   نظري                   دريقة تقويم الطالب -
           أعمال فصلية  عملي 

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

 غير متوافرة    
 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة    
 متوافرة           متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -

 غير متوافرة    
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  92.18  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
شبببرك أكثبببر مبببن إ بببدار مبببن إ بببدارات أنظمبببة التشبببغيل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

وأكثرهبببا اسبببتخداما لتبببتالئم مبببع مبببا يتبببوفر لبببدى الطبببالب علبببى 
أجهبببببزتهم لصبببببعومة توحيبببببد امعانبببببات األجهبببببزة للعمبببببل بنظبببببام 

 تشغيل واحد
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى )إن وجدت (عين الخارجيين مالحظات المراج -7
ماااا تااام تنفياااذه مااان مقترحاااات التطاااوير فاااي العااااام  -8

 السابق
تببببببم إضببببببافة بعبببببب  الموضببببببوعات للمقببببببرر لمواكبببببببة  -1

 التحديثات المرتبطة بالمجاالت المتضمنة بالمقرر
تببببببم امتحببببببان الطبببببببالب بنظببببببام البوكليبببببببت حيببببببق تكبببببببون  -2

مفبببردة اختيبببار  9ة  بببواب وخطببب  و مفبببرد 90االمتحبببان مبببن 
 من متعدد.

  )ما هي واألسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10



 

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير  تو يف التطوير مجاالت التطوير 
شبببرك أكثببببر مببببن إ ببببدار مببببن  تطوير الكتاب 

إ بببببببدارات أنظمبببببببة التشبببببببغيل 
ثرهببا اسببتخداما لتببتالئم مببع وأك

مببا يتببوفر لببدى الطببالب علببى 
أجهبببببببببزتهم لصبببببببببعومة توحيبببببببببد 
امعانببببببببببات األجهببببببببببزة للعمببببببببببل 

 بنظام تشغيل واحد

 أستاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني

 د/ بسمة عبد المحسن العقباوى اسم منسق المادة :  
                                         د/ بسمة عبدالمحسن عبداللطيف العقباوى التوقيع :    

 



 

 (2020 -2019تقرير مقرر دراسي )
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 علم نفس النمو اسم المقرر 1
تكنولوجيااااااا التعلاااااايم جميعععععع المعععععع     ن عععععع    التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الث نية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الس ع ت الم تمدة 4
 لجنة ثالثية   النظ م المتبع الختي ر لجنة اال تح ن ت 5
 غير  توفر       توفر             نظ م المراج ة الخ رجية لال تح ن 6
 است ذ  احد للم دة  عدد الق ئمين ب لتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 343 عدد الطالب الملتحقين ب لمقرر -
 336 ذين أد ا اال تح ن عدد الطالب ال -
 97.9(  نعععع ج            نسععععبة النجعععع   329عععععدد    نتيجة اال تح ن  -

  % 
 2.08 راسععععع يننسعععععبة ال                (  راسععععع  7   

  % 
النسبة المئوية % للن جحين طبقع  للتقعديرات  -

 الح صلين علي  
 %0.(   مت ز       0    
 %٢.٠٨ ( جيد جدا7    
 %٢١.١٣       ( جيد71    
 %٧٤.٧ (   ق ول251    

 -تدريس المقرر : – 2
  ف وم علم نفس النمو – ف وم النمو   .1 الموضوع ت التي تم تدريس   -

هدف علم نفس  -اهمية علم النفس النمو .2



 

 النمو

 قوانين النمو  - ط ل  النمو .3

 ال وا ل المؤثرة على النمو   .4

 –خص ئص النمو الجسمى  الفسيولوجى  .5
 فى  رحلة الطفولة المبكرةال قلى  الحركي

الل   فى  رحلة  –اللغوى  خص ئص النمو .6
 الطفولة المبكرة 

 –خص ئص النمو الجسمى  الفسيولوجى  .7
 فى  رحلة الطفولة المتأخرة  الحركي ال قلى

ال وا ل المؤثرة على –اللغوى  خص ئص النمو .8
 تكيف الطفل فى المرحلة الطفولة المتأخرة 

 راحل فترة المراهقة –ال لوغ  –  نى المراهقة  .9
 اهداف المراهقة  –

خص ئص النمو الجسمى  .10
فى  رحلة  الحركي ال قلى – الفسيولوجى 

 المراهقة

–  خص ئص النمو االنف  لى .11
 التوجيه -االجتم عى

طرق  أس لي  عالج االضطراب ت  .12
 –التحليل النفسى  –النفسية  اإلرش د النفسى 

 ال الج الجم عى 

 –المبكرة  المتأخرة  مكالت الطفولة  .13
  مكالت المراهقة 

 %80 % لمعع  تعععم تدريسعععه  عععن المحتعععوي ا س سعععي  -



 

 للمقرر
 عععععدي التعععععيام القعععععع ئمين ب لتعععععدريس بمحتععععععوي  -

 المقرر 
        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>          دي تغطية اال تح ن لموضوع ت المقرر -
                              ح ضرات  أس لي  الت ليم  الت لم -

     ن قمة   حوار  
                  دراسة الح لة 
 ا راق البحثية 

 
 الحضور  المم ركة   طريقة تقويم الطالب -

 االختب رات الد رية 

   ا تح ن  نتصف الفصل الدراسى 

  اال تح ن النظرى 
 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المراجع ال لمية -
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  الوس ئل الم ينة-
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المستلي  ت  الخ   ت -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 89.37  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
طعععرق عقعععد  رل ال معععل التدري يعععة للطعععالب حعععول   -مقترحات تحسين المقرر : -6

الت   ل  ع المظ هر المختلفة لكعل  رحلعة نم ئيعة  
ب سععععععععععتخدام االسعععععععععع لي  ال لميععععععععععة لتتععععععععععوا م  ععععععععععع 

 احتي ج ت المت لمين
 

 إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
  جدت (

 د ال يوج

بنععع   ععععدد  عععن ا نظمعععة الت ليميعععة ذكيعععة  التعععي  ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8



 

خصععععع ئص نمععععوهم الجسعععععمى توضعععع  للطععععالب  العام السابق
  الفسيولوجى.

 
  ع  هعي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9

   ا سب ب (
 ال يوجد

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

 ضع عدد الخطط 
التطويرية ل ن   

المستحدث ت 
التكنولوجية  توظيف   

تطوير طرق فى 
الت   ل  ع المظ هر 
المختلفة لكل  رحلة 

نم ئية  ب ستخدام 
االس لي  ال لمية 

لتتوا م  ع احتي ج ت 
 المت لمين ..

عقد عدد  ن 
ية الد رات التدري 

 الند ات الكس ب 
 ضع الطالب كيفية 

عدد  ن الخطط 
التطويرية ل ن   

المستحدث ت 
التكنولوجية 

تطوير  توظيف   فى 
طرق الت   ل  ع 
المظ هر المختلفة 

لكل  رحلة نم ئية  
ب ستخدام االس لي  
ال لمية لتتوا م  ع 

احتي ج ت المت لمين 
. 

 أست ذ الم دة الفصل الدراسي الث نى 

المادة:       أ. د/ أمانى عبد المقصودأستاذ   

 التوقيع :                                         
 
 

 



 

 
 (2019 -2018تقرير مقرر دراسي )

 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 علم نفس النمو اسم المقرر 1
تكنولوجيااااااا التعلاااااايم جميعععععع المعععععع     ن عععععع    خصصالت 2

 (والحاسب األلى
 الث نية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الس ع ت الم تمدة 4
 لجنة ثالثية   النظ م المتبع الختي ر لجنة اال تح ن ت 5
 غير  توفر         توفر           نظ م المراج ة الخ رجية لال تح ن 6
 است ذ  احد للم دة  الق ئمين ب لتدريس عدد 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 162 عدد الطالب الملتحقين ب لمقرر -
 160 عدد الطالب الذين أد ا اال تح ن  -
 %   100نسبة النج    نتيجة اال تح ن  -

 (  راس  0(  ن ج              160عدد   
جحين طبقع  للتقعديرات النسبة المئوية % للن  -

 الح صلين علي  
 %62.(   مت ز       1    
 %2.5 ( جيد جدا4    
 %43.2( جيد       69    
 %53.7 (   ق ول86    

 -تدريس المقرر : – 2
 ف وم علم نفس  – ف وم النمو   .14 الموضوع ت التي تم تدريس   -

 النمو

هدف علم  -اهمية علم النفس النمو .15



 

 نفس النمو

 قوانين النمو  -النمو  ط ل  .16

 ال وا ل المؤثرة على النمو   .17

خص ئص النمو الجسمى  .18
فى  رحلة الحركي ال قلى  – الفسيولوجى 

 الطفولة المبكرة

الل   فى  –اللغوى  خص ئص النمو .19
  رحلة الطفولة المبكرة 

خص ئص النمو الجسمى  .20
فى  رحلة  الحركي ال قلى – الفسيولوجى 

 الطفولة المتأخرة 

ال وا ل –اللغوى  لنموخص ئص ا .21
المؤثرة على تكيف الطفل فى المرحلة الطفولة 

 المتأخرة 

 راحل فترة –ال لوغ  –  نى المراهقة  .22
 اهداف المراهقة  –المراهقة 

خص ئص النمو الجسمى  .23
فى  رحلة  الحركي ال قلى – الفسيولوجى 

 المراهقة

–  خص ئص النمو االنف  لى .24
 التوجيه -االجتم عى

الج االضطراب ت طرق  أس لي  ع .25
 –التحليل النفسى  –النفسية  اإلرش د النفسى 

 ال الج الجم عى 



 

 – مكالت الطفولة المبكرة  المتأخرة  .26
  مكالت المراهقة 

% لمعع  تعععم تدريسعععه  عععن المحتعععوي ا س سعععي  -
 للمقرر

 80% 

 عععععدي التعععععيام القعععععع ئمين ب لتعععععدريس بمحتععععععوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>          دي تغطية اال تح ن لموضوع ت المقرر -
                              ح ضرات  أس لي  الت ليم  الت لم -

     ن قمة   حوار  
                  دراسة الح لة 
 ا راق البحثية 

 
 الحضور  المم ركة   طريقة تقويم الطالب -

 ب رات الد ريةاالخت 

   ا تح ن  نتصف الفصل الدراسى 

  اال تح ن النظرى 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المراجع ال لمية -
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  الوس ئل الم ينة-
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المستلي  ت  الخ   ت -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 89.37  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
طعععرق عقعععد  رل ال معععل التدري يعععة للطعععالب حعععول   -مقترحات تحسين المقرر : -6

الت   ل  ع المظ هر المختلفة لكعل  رحلعة نم ئيعة  
ال لميععععععععععة لتتععععععععععوا م  ععععععععععع  ب سععععععععععتخدام االسعععععععععع لي 

 احتي ج ت المت لمين
 



 

 إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
  جدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

  التعععي  بنععع   ععععدد  عععن ا نظمعععة الت ليميعععة ذكيعععة
خصععععع ئص نمععععوهم الجسعععععمى توضعععع  للطععععالب 

  الفسيولوجى.
 

  ع  هعي ترحاات ما لم ياتم تنفياه  مان مق -9
   ا سب ب (

 ال يوجد

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

الخطط  ضع عدد 
التطويرية ل ن   

المستحدث ت 
التكنولوجية  توظيف   

تطوير طرق فى 
الت   ل  ع المظ هر 
المختلفة لكل  رحلة 

ية  ب ستخدام نم ئ
االس لي  ال لمية 

لتتوا م  ع احتي ج ت 
.المت لمين .  

عقد عدد  ن 
الد رات التدري ية 
 الند ات الكس ب 

 ضع الطالب كيفية 
عدد  ن الخطط 
التطويرية ل ن   

المستحدث ت 
التكنولوجية 

تطوير  توظيف   فى 
طرق الت   ل  ع 
المظ هر المختلفة 

لكل  رحلة نم ئية  
س لي  ب ستخدام اال

ال لمية لتتوا م  ع 
احتي ج ت المت لمين 

. 

 أست ذ الم دة الفصل الدراسي الث نى 

 أستاذ المادة:       أ. د/ أمانى عبد المقصود

 التوقيع :                                                                              



 

 
 (2018 -2017تقرير مقرر دراسي )

 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 علم نفس النمو اسم المقرر 1
تكنولوجيااااااا التعلاااااايم جميعععععع المعععععع     ن عععععع    التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الث نية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الس ع ت الم تمدة 4
 لجنة ثالثية   النظ م المتبع الختي ر لجنة اال تح ن ت 5
 غير  توفر       توفر              نظ م المراج ة الخ رجية لال تح ن 6
 است ذ  احد للم دة  عدد الق ئمين ب لتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116 عدد الطالب الملتحقين ب لمقرر -
 116 لذين أد ا اال تح ن عدد الطالب ا -
 (  ن ج            112عدد  %   96.5نسبة النج    نتيجة اال تح ن  -

 (  راس   4 عدد   %3.45نسبة الراس  
النسبة المئوية % للن جحين طبقع  للتقعديرات  -

 الح صلين علي  
 %2.59(   مت ز     3     
 %11.2 ( جيد جدا13     
 %21.55( جيد       25     
 %61.2 (   ق ول71     

 -تدريس المقرر : – 2
  ف وم علم نفس النمو – ف وم النمو   (1 الموضوع ت التي تم تدريس   -

هدف علم نفس  -اهمية علم النفس النمو (2
 النمو



 

 قوانين النمو  - ط ل  النمو (3

 ال وا ل المؤثرة على النمو   (4

 –خص ئص النمو الجسمى  الفسيولوجى  (5
 رحلة الطفولة المبكرةفى  الحركي ال قلى 

الل   فى  رحلة  –اللغوى  خص ئص النمو (6
 الطفولة المبكرة 

 –خص ئص النمو الجسمى  الفسيولوجى  (7
 فى  رحلة الطفولة المتأخرة  الحركي ال قلى

ال وا ل المؤثرة على –اللغوى  خص ئص النمو (8
 تكيف الطفل فى المرحلة الطفولة المتأخرة 

ل فترة المراهقة  راح–ال لوغ  –  نى المراهقة  (9
 اهداف المراهقة  –

خص ئص النمو الجسمى  (10
فى  رحلة  الحركي ال قلى – الفسيولوجى 

 المراهقة

–  خص ئص النمو االنف  لى (11
 التوجيه -االجتم عى

طرق  أس لي  عالج االضطراب ت  (12
 –التحليل النفسى  –النفسية  اإلرش د النفسى 

 ال الج الجم عى 

 –تأخرة  مكالت الطفولة المبكرة  الم (13
  مكالت المراهقة 

  
 %80 % لمعع  تعععم تدريسعععه  عععن المحتعععوي ا س سعععي  -



 

 للمقرر
 عععععدي التعععععيام القعععععع ئمين ب لتعععععدريس بمحتععععععوي  -

 المقرر 
        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>          دي تغطية اال تح ن لموضوع ت المقرر -
                              ح ضرات  ليم  الت لمأس لي  الت  -

     ن قمة   حوار  
  دراسة الح لة 
                ا راق البحثية 

 الحضور  المم ركة   طريقة تقويم الطالب -

 االختب رات الد رية 

  ا تح ن  نتصف الفصل الدراسى 

   اال تح ن النظرى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  ال لمية المراجع -
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  الوس ئل الم ينة-
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المستلي  ت  الخ   ت -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 83.3  -لطالب للمقرر:نتيجة تقويم ا -5
إعتم د نظم التقويم الق ئم على االختب رات  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية   ال وكيلت (
التأكيد على التك  ل بين د ر المدرسة  .2

ممكالت  المؤسس ت التربوية اليج د حل ل
  مكالت المراهقة –الطفولة المبكرة  المتأخرة 

 إن خارجيين مالحظات المراجعين ال -7
  جدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفيه  من مقترحات التطوير  ي  -8
 العام السابق

ايج د عقد  رل ال مل التدري ية للطالب حول  .1
 –حل  مكالت الطفولة المبكرة  المتأخرة 



 

  مكالت المراهقة 
    هي ما لم يتم تنفيه  من مقترحات  -9

   ا سب ب (
 ال يوجد

 أستاذ المادة:       أ. د/ أمانى عبد المقصود

 التوقيع :         

 

 

 

 

 

 

 -مقرر للعام القادم :خطة التطوير لل -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  ج الت التطوير 

طرق توضي   
الت   ل  ع المظ هر 
المختلفة لكل  رحلة 

نم ئية  ب ستخدام 
االس لي  ال لمية 

لتتوا م  ع احتي ج ت 
 الطالب 

عقد عدد  ن 
الد رات التدري ية 
 الند ات الكس ب 

طرق الطالب 
ت   ل  ع المظ هر ال

المختلفة لكل  رحلة 
نم ئية  ب ستخدام 
االس لي  ال لمية 

لتتوا م  ع 
 احتي ج ت المت لمين

 أست ذ الم دة الفصل الدراسي الث نى 
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 (2020 -2019تقرير مقرر دراسي )
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 قراءات باللغة االنجليزية اسم المقرر 1
تكنولوجياااااا التعلااااايم جميعععععع المععععع       عععععا    التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الساعات الم تمدة 4
 لج ة ثالثية   ال ظام المتبع الختيار لج ة اال تحانات 5
 غير  توفر          توفر           نظام المراج ة الخارجية لال تحان 6
 استاذ  احد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 343 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 335 عدد الطالب الذين أد ا اال تحان  -
 %   96.11(  ناجح       نسبة ال جاح 322عدد   نتيجة اال تحان  -

 % 3.8 راس  نسبة ال          (  راس  13  
ال سبة المئوية % لل اجحين طبقعا للتقعديرات  -

 الحاصلين علي ا
 %0(   متاز   0     
 %٥.٩٧ ( جيد جدا20     
 %٢٢.٠٨       ( جيد  74     
 %٨٥.٩٧ (   قبول228     

 -تدريس المقرر : – 2
 Revision on all basic tenses in .1 الموضوعات التي تم تدريس ا -

English language 

2. Maps and the study of Geography 

3. The Art of Human Relation and its 
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Importance 

4. What is a Map? 

5. Grammar exercises 

6. Translation from A-E 

7. Grammar exercises            

8. Why Time Differs from Region To 
Region? 

9. Translation from A-E 

10. How to Make a Grid? 

11. English exercises                 

General Revision 

% لمععا تعععم تدريسعععح  عععن المحتعععوي ا ساسعععي  -
 للمقرر

 80% 

محتععععععوي  عععععدي التعععععزام القععععععائمين بالتعععععدريس ب -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>          دي تغطية اال تحان لموضوعات المقرر -
تقسيم الطالب الي عدة  جموعات للتمكن  ن  -1 أسالي  الت ليم  الت لم -

  مارسة اللغة داخل الفصل ال لمي
ليم  ن سماع الطالب للغة بالمكل الس -2

 المحاضر ثم قرات م ل ا لتمكي  م    ا
 

 السؤال  ااٍلجابة المف ي  ال ملي -1 طريقة تقويم الطالب -
كتابة ب ض ال ماذج للم ارات الم طاة  -2

  تصحيح ا داخل المحاضرة ال لمية
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 ااٍل تحان ال  ائي -3
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 بدرجة  حد دة    غير  توافرة  توافرة       توافرة  المراجع ال لمية -
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  الوسائل الم ي ة-
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المستلز ات  الخا ات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 87.85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
ب عععاء ععععدد  عععن الم ظو عععات الت ليميعععة الذ يعععة التععع   .1 -رحات تحسين المقرر :مقت -6

تسعععاعد الطعععالب فعععي قعععراءة اللغعععة االج بيعععة بطريقعععة 
 سليمة.

توظيعععط تطبيقععععات الععععت لم االلاتر نيعععة لتسععععا م فعععع   .2
حععل  مععكالت اللغععة االح بيععة التععي قععد يت ععر  ل ععا 

 الطالب. 
 ت مية الم ارات اللغوية لدى  الطالب   .3

 إن ظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين مالح -7
  جدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

إعتمعععععععاد نظععععععععم التقععععععععويم القعععععععائم علعععععععع  االختبععععععععارات  .1
 الموضوعية   البو يلت (

ب عععاء ععععدد  عععن الم ظو عععات الت ليميعععة التأكيعععد علععع   .2
توضععععيح القواعععععد ا ساسععععية للغععععة ا ج بيععععة الذ يععععة ل
 البلدى الط

  عا  عي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
   ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن الت فيذ توقيت التطوير  توصيط التطوير  جاالت التطوير 

ب ععاء عععدد التأكيععد علعع  
 عععععععععععععععععن الم ظو عععععععععععععععععات 
الت ليميععععععععععععععععة الذ يعععععععععععععععععة 

عقععععععععععععد  ر  عمععععععععععععل 
ب عععععععاء للتأكيعععععععد علععععععع  

ععدد  عن الم ظو ععات 

 استاذ المقرر الفصل الدراس  اال ل
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توضععععععععععععععععيح القواعععععععععععععععععد ل
ا ساسععععععععععععععععععععية للغععععععععععععععععععععة 

 ة لدى الطالبا ج بي

الت ليميعععععععععععععة الذ يعععععععععععععة 
توضععععععععععععيح القواعععععععععععععد ل

ا ساسععععععععععععععععية للغععععععععععععععععة 
ا ج بيععععععععععععععععععة لععععععععععععععععععدى 

 الطالب
 أستاذ المادة : أ.د أسا ة عبدالفتاح  دني               رئيس  جلس القسم ال لم  :
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 (2019 -2018دراسي ) تقرير مقرر
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 قراءات باللغة االنجليزية اسم المقرر 1
تكنولوجياااااا التعلااااايم جميعععععع المععععع       عععععا    التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الساعات الم تمدة 4
 لج ة ثالثية   ال ظام المتبع الختيار لج ة اال تحانات 5
 غير  توفر          توفر           نظام المراج ة الخارجية لال تحان 6
 استاذ  احد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 163 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 161 الذين أد ا اال تحان  عدد الطالب -
 %   100نسبة ال جاح (  ناجح       161عدد   نتيجة اال تحان  -

 (  راس  0  
ال سبة المئوية % لل اجحين طبقعا للتقعديرات  -

 الحاصلين علي ا
 %6.8(   متاز   11     
 %44.7 ( جيد جدا72     
 %41.6( جيد         67     
 %6.8 (   قبول11     

 -تدريس المقرر : – 2
 Revision on all basic tenses .12 الموضوعات التي تم تدريس ا -

in English language 
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13. Maps and the study of 
Geography 

14. The Art of Human Relation 
and its Importance 

15. What is a Map? 

16. Grammar exercises 

17. Translation from A-E 

18. Grammar exercises            

19. Why Time Differs from 
Region To Region? 

20. Translation from A-E 

21. How to Make a Grid? 

22. English exercises                 

General Revision 

% لمععا تعععم تدريسعععح  عععن المحتعععوي ا ساسعععي  -
 للمقرر

 80% 

 عععععدي التعععععزام القععععععائمين بالتعععععدريس بمحتععععععوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>          دي تغطية اال تحان لموضوعات المقرر -
تقسيم الطالب الي عدة  جموعات للتمكن  ن  -3 أسالي  الت ليم  الت لم -

  مارسة اللغة داخل الفصل ال لمي
سماع الطالب للغة بالمكل السليم  ن  -4

 المحاضر ثم قرات م ل ا لتمكي  م    ا
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 السؤال  ااٍلجابة المف ي  ال ملي -4 طريقة تقويم الطالب -
كتابة ب ض ال ماذج للم ارات الم طاة  -5

  تصحيح ا داخل المحاضرة ال لمية
 ااٍل تحان ال  ائي -6

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المراجع ال لمية -
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة   ي ةالوسائل الم-
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المستلز ات  الخا ات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 87.85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
الت ليميعععة الذ يعععة التععع   ب عععاء ععععدد  عععن الم ظو عععات .4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

تسعععاعد الطعععالب فعععي قعععراءة اللغعععة االج بيعععة بطريقعععة 
 .سليمة

توظيعععط تطبيقععععات الععععت لم االلاتر نيعععة لتسععععا م فعععع   .5
للغععة االح بيععة التععي قععد يت ععر  ل ععا ا حععل  مععكالت

 . الطالب
 ت مية الم ارات اللغوية لدى  الطالب   .6

 إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
  جدت (

  ال يوجد

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

إعتمعععععععاد نظععععععععم التقععععععععويم القعععععععائم علعععععععع  االختبععععععععارات  .3
 الموضوعية   البو يلت (

ب عععاء ععععدد  عععن الم ظو عععات الت ليميعععة التأكيعععد علععع   .4
توضععععيح القواعععععد ا ساسععععية للغععععة ا ج بيععععة الذ يععععة ل

 لدى الطالب
   عا  عيما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9

   ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن الت فيذ توقيت التطوير  توصيط التطوير  جاالت التطوير 
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ب ععاء عععدد التأكيععد علعع  
 عععععععععععععععععن الم ظو عععععععععععععععععات 
الت ليميععععععععععععععععة الذ يعععععععععععععععععة 

توضععععععععععععععععيح القواعععععععععععععععععد ل
ا ساسععععععععععععععععععععية للغععععععععععععععععععععة 
 ا ج بية لدى الطالب

عقععععععععععععد  ر  عمععععععععععععل 
ب عععععععاء علععععععع  للتأكيعععععععد 

ععدد  عن الم ظو ععات 
الت ليميعععععععععععععة الذ يعععععععععععععة 

توضععععععععععععيح القواعععععععععععععد ل
ا ساسععععععععععععععععية للغععععععععععععععععة 
ا ج بيععععععععععععععععععة لععععععععععععععععععدى 

 الطالب

 استاذ المقرر الفصل الدراس  اال ل

 أستاذ المادة : أ.د أسا ة عبدالفتاح  دني               رئيس  جلس القسم ال لم  :
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 (2018 -2017تقرير مقرر دراسي )
 
 

 عليم والحاسب األلى قسم: تكنولوجيا الت
 -معلومات أساسية : –أ 
 قراءات باللغة االنجليزية اسم المقرر 1
تكنولوجياااااا التعلااااايم جميعععععع المععععع       عععععا    التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الساعات الم تمدة 4
 لج ة ثالثية   ال ظام المتبع الختيار لج ة اال تحانات 5
 غير  توفر       توفر             نظام المراج ة الخارجية لال تحان 6
 استاذ  احد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أد ا اال تحان  -
 (  ناجح           109عدد  %   93.9نسبة ال جاح  ان نتيجة اال تح -

 (  راس  7 عدد  %6.03نسبة الراس  
ال سبة المئوية % لل اجحين طبقعا للتقعديرات  -

 الحاصلين علي ا
 %4.3(   متاز       5    
 %13.7 ( جيد جدا16    
 %27.59 ( جيد     32     
 %48.28 (   قبول56     
 

 -: تدريس المقرر – 2
 Revision on all basic tenses .23 الموضوعات التي تم تدريس ا -

in English language 

24. Maps and the study of 
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Geography 

25. The Art of Human Relation 
and its Importance 

26. What is a Map? 

27. Grammar exercises 

28. Translation from A-E 

29. Grammar exercises            

30. Why Time Differs from 
Region To Region? 

31. Translation from A-E 

32. How to Make a Grid? 

33. English exercises                 

General Revision 

% لمععا تعععم تدريسعععح  عععن المحتعععوي ا ساسعععي  -
 للمقرر

 80% 

 عععععدي التعععععزام القععععععائمين بالتعععععدريس بمحتععععععوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>          دي تغطية اال تحان لموضوعات المقرر -
تقسيم الطالب الي عدة  جموعات للتمكن  ن  -1 أسالي  الت ليم  الت لم -

  مارسة اللغة داخل الفصل ال لمي
سماع الطالب للغة بالمكل السليم  ن  -2

 المحاضر ثم قرات م ل ا لتمكي  م    ا
 

 السؤال  ااٍلجابة المف ي  ال ملي -1 ويم الطالبطريقة تق -
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كتابة ب ض ال ماذج للم ارات الم طاة  -2
  تصحيح ا داخل المحاضرة ال لمية

 ااٍل تحان ال  ائي -3
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المراجع ال لمية -
 ة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة توافر   الوسائل الم ي ة-
  توافرة       توافرة بدرجة  حد دة    غير  توافرة  المستلز ات  الخا ات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 84.33  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 ى الطالب  ت مية القواعد  الم ارات اللغوية لد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

  االستفادة  ن نظم الت لم الذ ية فعي اسعتخدا  ا
لععععت لم الطععععالب قععععراءة اللغععععة االج بيععععة بطريقععععة 

 سليمة.
 

 إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
  جدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفياه  مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

   ت مية القواعد  الم ارات اللغوية لدى الطالب 
 معععععععاد نظععععععععم التقععععععععويم القعععععععائم علعععععععع  االختبععععععععارات إعت

 الموضوعية   البو يلت (
 

  عا  عي ما لم ياتم تنفياه  مان مقترحاات  -9
   ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن الت فيذ توقيت التطوير  توصيط التطوير  جاالت التطوير 

االسععتفادة التأكيععد علعع  
الععت لم الذ يععة  ععن نظععم 

فععععي اسعععععتخدا  ا لعععععت لم 
الطععععععالب قععععععراءة اللغععععععة 

عقععععععععععععد  ر  عمععععععععععععل 
للتأكيعععععععععععععععععععععد علععععععععععععععععععععع  
االسعععععتفادة  عععععن نظعععععم 
العععععععت لم الذ يعععععععة فععععععععي 

 استاذ المقرر الفصل الدراس  اال ل
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االج بيععععععععععععععععة بطريقععععععععععععععععة 
 سليمة.

اسعععععععععععتخدا  ا لععععععععععععت لم 
الطعععالب قعععراءة اللغعععة 
االج بيععععععععععععة بطريقععععععععععععة 

 سليمة.
 

 فتاح  دني               رئيس  جلس القسم ال لم  :أستاذ المادة : أ.د أسا ة عبدال

 
 
 



 

 (2020 -2019تقرير مقرر دراسي )
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ التدريس اسم المقرر 1
تكنولوجيااااااا التعلاااااايم جميعععععع المعععععع    م  ععععععا   التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الساعات الم تمدة 4
 لج ة ثالثية   ال ظام المتبع الختيار لج ة االمتحانات 5
 غير متوفر       متوفر              نظام المراج ة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ  احد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 344 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 337 الذين أد ا االمتحان عدد الطالب  -
 (  ناجح           334%  عدد   99.1نسبة ال جاح  نتيجة االمتحان  -

 (  راس  3%  عدد  0.89نسبة الراس   
ال سبة المئوية % لل اجحين طبقعا للتقعديرات  -

 الحاصلين علي ا
 %٠.٢٩(  ممتاز       1     

 %٦.٥٢ ( جيد جدا22      
 %١٦.٦( جيد      56     
 %٧٥.٦ (  مقبول255     

 -تدريس المقرر : – 2
 م  يا مف وم عملية التدريس لغويا     الموضوعات التي تم تدريس ا -

 الم لم  د ره فى عملية الت لم 
 مقومات ب اء شخصية الم لم 
  صفات الم لم الم  ية 



 

 التدريس  التخطيط للتدريس 
 طرق التدريس 
 التربية الميدانية 
  التقويم التربوى 
  اتجاهات القياس للتحصيل التربوى 
 الفرق بين أد ات التقويم  القياس 
 . أهم مجاالت التقويم 

% لمععا تعععم تدريسعععح معععن المحتعععوي ا ساسعععي  -
 للمقرر

 80% 

معععععدي التعععععيام القععععععائمين بالتعععععدريس بمحتععععععوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         ررمدي تغطية االمتحان لموضوعات المق -
 محاضرات   أسالي  الت ليم  الت لم -

 جلسات م اقمة 
  أنمطة بحثية 
 ال صف الذه ى 

 االمتحان ال ظرى   طريقة تقويم الطالب -
  درجات اعمال الس ة 
 االمتحان المف ى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة   متوافرة     المراجع ال لمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة  الوسائل الم ي ة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة  المستليمات  الخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 91.61  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
إعتماد نظم التقويم القائم على االختبارات   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية   البوكيلت (
  التأكيد على التكامل بين د ر المدرسة



 

الستخدام  المؤسسات التربوية ا خرى 
 ا سالي  الحديثة فى عملية التفويم

 إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
  جدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

  عقد  رش ال مل التدريبية للطالب حول
 استخدام ا سالي  الحديثة فى عملية التفويم

   دمج عدد من التق يات الت ليمية  القائمة
على استخدام بيئات الت لم االلكتر نى  

 االستفادة م  ا في شرح ب ض المفاهيم 
 المرتبطة بالمقرر.

 ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
   ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر لل ام القادم : -10
 المسئول عن الت فيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

دمج عدد من التق يات 
الت ليمية  القائمة على 
استخدام بيئات الت لم 

االلكتر نى لتوضيح   
ت م  ة الت ليم أخالقيا

 التمري ات الم ظمة 
ل ا  حقوق الم لم 

   اجباتح

عقد عدد من 
الد رات التدريبية 

لتوضيح  ال د ات 
أخالقيات للطالب  

م  ة الت ليم 
 التمري ات الم ظمة 

ل ا  حقوق الم لم 
   اجباتح

 استاذ المقرر الفصل الدراسى اال ل

 د/ صالح الدين محمد عالماستاذ المادة: 

 التاريخ :    /    /                                         د/ صالح الدين محمد عالمقيع :   التو 
 

 
 
 



 

 (2019 -2018تقرير مقرر دراسي )
 
 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى 
 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ التدريس اسم المقرر 1
التعلاااااايم  تكنولوجياااااااجميعععععع المعععععع    م  ععععععا   التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الساعات الم تمدة 4
 لج ة ثالثية   ال ظام المتبع الختيار لج ة االمتحانات 5
 غير متوفر       متوفر              نظام المراج ة الخارجية لالمتحان 6
 للمادة  استاذ  احد عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 162 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 159 عدد الطالب الذين أد ا االمتحان  -
 (  ناجح           158عدد  %   98.7نسبة ال جاح  نتيجة االمتحان  -

 (  راس  5%  عدد  1.25نسبة الراس   
بقعا للتقعديرات ال سبة المئوية % لل اجحين ط -

 الحاصلين علي ا
 %8.17(  ممتاز       13     

 %20.12 ( جيد جدا32      
 %29.5( جيد      47     
 %40.8 (  مقبول65     

 -تدريس المقرر : – 2
 م  يا مف وم عملية التدريس لغويا     الموضوعات التي تم تدريس ا -

 الم لم  د ره فى عملية الت لم 
 ية الم لممقومات ب اء شخص 
  صفات الم لم الم  ية 



 

 التدريس  التخطيط للتدريس 
 طرق التدريس 
 التربية الميدانية 
  التقويم التربوى 
  اتجاهات القياس للتحصيل التربوى 
 الفرق بين أد ات التقويم  القياس 
 . أهم مجاالت التقويم 

% لمععا تعععم تدريسعععح معععن المحتعععوي ا ساسعععي  -
 للمقرر

 80% 

ين بالتعععععدريس بمحتععععععوي معععععدي التعععععيام القععععععائم -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 محاضرات   أسالي  الت ليم  الت لم -

 جلسات م اقمة 
  أنمطة بحثية 
 ال صف الذه ى 

 االمتحان ال ظرى   طريقة تقويم الطالب -
  درجات اعمال الس ة 
 االمتحان المف ى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة  المراجع ال لمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة  الوسائل الم ي ة-
 متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة     متوافرة   المستليمات  الخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 91.61  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
إعتماد نظم التقويم القائم على االختبارات   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية   البوكيلت (
  التأكيد على التكامل بين د ر المدرسة



 

الستخدام التربوية ا خرى  المؤسسات 
 ا سالي  الحديثة فى عملية التفويم

 إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
  جدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

  عقد  رش ال مل التدريبية للطالب حول
 استخدام ا سالي  الحديثة فى عملية التفويم

  يات الت ليمية  القائمة دمج عدد من التق 
على استخدام بيئات الت لم االلكتر نى  

 االستفادة م  ا في شرح ب ض المفاهيم 
 المرتبطة بالمقرر.

 ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
   ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر لل ام القادم : -10
 المسئول عن الت فيذ ير توقيت التطو  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

دمج عدد من التق يات 
الت ليمية  القائمة على 
استخدام بيئات الت لم 

االلكتر نى لتوضيح   
أخالقيات م  ة الت ليم 

 التمري ات الم ظمة 
ل ا  حقوق الم لم 

   اجباتح

عقد عدد من 
الد رات التدريبية 

لتوضيح  ال د ات 
أخالقيات للطالب  

م  ة الت ليم 
ي ات الم ظمة  التمر 

ل ا  حقوق الم لم 
   اجباتح

 استاذ المقرر الفصل الدراسى اال ل

 استاذ المادة: د/ هيام مصطفى عبدهللا سالم 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 
 
 



 

 
 (2018 -2017تقرير مقرر دراسي )

 
 

 اسب األلى قسم: تكنولوجيا التعليم والح
 -معلومات أساسية : –أ 
 مبادئ التدريس اسم المقرر 1
تكنولوجيااااااا التعلاااااايم جميعععععع المعععععع    م  ععععععا   التخصص 2

 (والحاسب األلى
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( نظري 2  عدد الوحدات / الساعات الم تمدة 4
 لج ة ثالثية   ال ظام المتبع الختيار لج ة االمتحانات 5
 غير متوفر       متوفر              المراج ة الخارجية لالمتحان نظام 6
 استاذ  احد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أد ا االمتحان  -
 %   100نسبة ال جاح  نتيجة االمتحان  -

 (  راس  0(  ناجح             116عدد   
ال سبة المئوية % لل اجحين طبقعا للتقعديرات  -

 الحاصلين علي ا
 %13.7(  ممتاز     16    
 %31.03 ( جيد جدا36    
 %39.6( جيد        46    

 %15.5 (  مقبول18     
 -تدريس المقرر : – 2
 م  يا لية التدريس لغويا   مف وم عم  الموضوعات التي تم تدريس ا -

 الم لم  د ره فى عملية الت لم 
 مقومات ب اء شخصية الم لم 



 

  صفات الم لم الم  ية 
 التدريس  التخطيط للتدريس 
 طرق التدريس 
 التربية الميدانية 
  التقويم التربوى 
  اتجاهات القياس للتحصيل التربوى 
 الفرق بين أد ات التقويم  القياس 
 . أهم مجاالت التقويم 

% لمععا تعععم تدريسعععح معععن المحتعععوي ا ساسعععي  -
 للمقرر

 80% 

معععععدي التعععععيام القععععععائمين بالتعععععدريس بمحتععععععوي  -
 المقرر 

        <60         60-84         >85 

     >85    84-60             60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 محاضرات   أسالي  الت ليم  الت لم -

 م اقمة جلسات 
  أنمطة بحثية 
 ال صف الذه ى 

 االمتحان ال ظرى   طريقة تقويم الطالب -
  درجات اعمال الس ة 
 االمتحان المف ى 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة  المراجع ال لمية -
 محد دة    غير متوافرة متوافرة      متوافرة بدرجة  الوسائل الم ي ة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محد دة    غير متوافرة  المستليمات  الخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 82.91  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
الت عر  طعرق عقد  رش ال مل التدريبيعة للطعالب حعول  -مقترحات تحسين المقرر : -6

طعععععورات الحديثعععععة فعععععى أسعععععس  ب عععععاء  أركعععععان علعععععى  الت



 

  ممكالت إدارة الفصل  طرق التدريس  طرق حلول ا 
 إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

  جدت (
 ال يوجد 

ما تم تنفياذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

ب عععاء ععععدد معععن ا نظمعععة الت ليميعععة ذكيعععة  التعععي توضعععح 
معععكالت إدارة الفصعععل أسعععس  ب عععاء  أركعععان  مللطعععالب 

  طرق التدريس  طرق حلول ا
 

 ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
   ا سباب (

 ال يوجد

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

 يسوق الطال 
أساسيات االتجاهات 

الحديثة فى بحوث 
بادئ التدريس م

القائمة على التفكير 
 ال لمى

عقد عدد من 
لتدريبية الد رات ا

 ال د ات الكساب 
أساسيات الطالب 

االتجاهات الحديثة 
فى بحوث مبادئ 

التدريس القائمة على 
 التفكير ال لمى

 استاذ المقرر الفصل الدراسى اال ل

 أ.م.د/سماح حلمي يس : استاذ المادة

 التاريخ :    /    /                                التوقيع :            
 

 

 
 
 
 



 

  (9201/2020تقرير مقرر دراسي) 
 
 

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  قسم:.  
-معلومات أساسية : –أ   
 مكتبات شاملة اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي التخصص 2
 الفرقة الثانية الفرقة / المستوي  3
( عملي -( نظري + )   2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6 متوفر            غير متوفر           
عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7    

-معلومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 1  
قررعدد الطالب الملتحقين بالم -   345  
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   337  
نتيجة االمتحان  -      337%      عدد  ناجح    100نسبة الناجح    

راسب   0عدد           %   0نسبة الراسب   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
%    ٤.١٥ممتاز     14  

 ٣١.٧% جيد جدا 107   
 % .٣٥٤٠ جيد       136   
مقبول 80 ٢٣.٧%   

-تدريس المقرر : – 2  
الموضوعات التي تم تدريسها -  تعريفات المكتبة الشاملة .   .1 

 تعريف مصادر المعلومات ويحدد أنواعها .2

 الفرق بين المكتبة الرقمية والمكتبة الشاملة  .3

 أهمية المكتبة الشاملة .4



 

 مكونات ومحتويات المكتبة الشاملة .5

 معايير لبناء المكتبة الشاملةاألسس وال .6

 الخدمات المختلفة التى تقدمها المكتبة الشاملة .7

دور أمين وأخصائي المكتبات فى المكتبة  .8
 الشاملة

 المكتبة األلكترونية .9

مميزات المكتبة األلكترونية  .10
 وخصائصه

طرق تحويل المكتبة التقليدية إلى  .11
 مكتبة رقمية

 طرق تقييم المكتبات الرقمية .12

لمكتبة اإللكترونية الفرق بين ا .13
 والرقمية والتخيلية

 
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
90%  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60             60-84           >85  

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -          <60             60-84         >85  
أساليب التعليم والتعلم -     محاضرات  

 جلسات مناقشة 

      )أنشطة فى الفصل )السكشن 

 واجبات منزلية 



 

طريقة تقويم الطالب -        نظري                  شفوي        
    أعمال فصلية           عملي      

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  
المراجع العلمية -    متوافرة بدرجة محدودة    غير   متوافرة       

 متوافرة
الوسائل المعينة-    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
المستلزمات والخامات -    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
%86.44   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  
-مقترحات تحسين المقرر : -6 عقد عدد من ورش العمل التدريبة فى إحدى المكتبات  

 ذات المحتوى المعرفى الموسع  
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

اضافة جزء فى المقرر عن تقويم مواقع المكتبات 
 رقميةال

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

 ال يوجد

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

تنقيح  الكتاب 
 الجامعي

اضافة جزء فى 
المقرر عن تقويم 
مواقع المكتبات 

 الرقمية

سي االولالفصل الدرا  دكتور المادة 

د/ آيات أحمد محمد خليفاسم منسق المادة :   
التاريخ :    /    /                              د/ آيات أحمد محمد خليفالتوقيع :                



 

 

(2018/2019تقرير مقرر دراسي)   
 

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  قسم:.  
-معلومات أساسية : –أ   
المقرر اسم 1  مكتبات شاملة 
 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي التخصص 2
 الفرقة الثانية الفرقة / المستوي  3
( عملي -( نظري + )   2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
لالمتحاننظام المراجعة الخارجية  6    متوفر            غير متوفر           
عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس 7    

-معلومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 1  
عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -   216  
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -   016  
نتيجة االمتحان  -      151    ناجح عدد     %  93.37 نسبة الناجح   

راسب   9عدد           5.6%    نسبة الراسب  
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
  %1.8ممتاز     3

 8.12% جيد جدا 13   
جيد    17 10.6%   
 73.7% مقبول 118  

-تدريس المقرر : – 2  
الموضوعات التي تم تدريسها -  شاملة . تعريفات المكتبة ال  .14 

تعريف مصادر المعلومات ويحدد  .15
 أنواعها

الفرق بين المكتبة الرقمية والمكتبة  .16



 

 الشاملة 

 أهمية المكتبة الشاملة .17

 مكونات ومحتويات المكتبة الشاملة .18

األسس والمعايير لبناء المكتبة  .19
 الشاملة

الخدمات المختلفة التى تقدمها  .20
 المكتبة الشاملة

دور أمين وأخصائي المكتبات فى  .21
 لمكتبة الشاملةا

 المكتبة األلكترونية .22

مميزات المكتبة األلكترونية  .23
 وخصائصه

طرق تحويل المكتبة التقليدية إلى  .24
 مكتبة رقمية

 طرق تقييم المكتبات الرقمية .25

الفرق بين المكتبة اإللكترونية  .26
 والرقمية والتخيلية

 
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
90%  

قائمين بالتدريس بمحتوي مدي التزام ال -
 المقرر 

        <60             60-84           >85  

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



 

أساليب التعليم والتعلم -     محاضرات  

 جلسات مناقشة 

      )أنشطة فى الفصل )السكشن 

 واجبات منزلية 

طريقة تقويم الطالب -        نظري                  شفوي        
    أعمال فصلية           عملي      

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  
المراجع العلمية -    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
الوسائل المعينة-    غير   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     

 متوافرة
المستلزمات والخامات -    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
%86.44   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  
-مقترحات تحسين المقرر : -6 عقد عدد من ورش العمل التدريبة فى إحدى المكتبات  

الموسع  ذات المحتوى المعرفى   
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

اضافة جزء فى المقرر عن تقويم مواقع المكتبات 
 الرقمية

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

 ال يوجد

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

 دكتور المادة الفصل الدراسي االولاضافة جزء فى الكتاب  تنقيح 



 

المقرر عن تقويم  الجامعي
مواقع المكتبات 

 الرقمية
    

    اسم منسق المادة : أ.م.د/ أيمن فوزي خطاب                             
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(2018 -2017تقرير مقرر دراسي تقرير مقرر دراسي )  
 

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  قسم:.  
-معلومات أساسية : –أ   
 مكتبات شاملة اسم المقرر 1
ليم والحاسب اآلليتكنولوجيا التع التخصص 2  
 الفرقة الثانية الفرقة / المستوي  3
( عملي -( نظري + )   2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4  
 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6 متوفر            غير متوفر           
عضو هيئة تدريس   عدد القائمين بالتدريس 7  

-معلومات متخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 1  
عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -   116  
عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  116 
نتيجة االمتحان  -        ناجح                 %115       99.14   

 راسب   %1           86.
     

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 %15.5ممتاز      18    
 %28.45 جيد جدا   33    

 %22.41جيد         26     
 %32.76 مقبول    38    

 
-تدريس المقرر : – 2  
الموضوعات التي تم تدريسها -  تعريفات المكتبة الشاملة .  .1 

 دد أنواعهاتعريف مصادر المعلومات ويح .2

 الفرق بين المكتبة الرقمية والمكتبة الشاملة  .3



 

 أهمية المكتبة الشاملة .4

 مكونات ومحتويات المكتبة الشاملة .5

 األسس والمعايير لبناء المكتبة الشاملة .6

 الخدمات المختلفة التى تقدمها المكتبة الشاملة .7

دور أمين وأخصائي المكتبات فى المكتبة  .8
 الشاملة

 المكتبة األلكترونية .9

مميزات المكتبة األلكترونية  .10
 وخصائصه

طرق تحويل المكتبة التقليدية إلى  .11
 مكتبة رقمية

 طرق تقييم المكتبات الرقمية .12

الفرق بين المكتبة اإللكترونية  .13
 والرقمية والتخيلية

 
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
90%  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -          <60             60-84           >85  
مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -          <60             60-84         >85  
أساليب التعليم والتعلم -     محاضرات  

 جلسات مناقشة 

      )أنشطة فى الفصل )السكشن 

 واجبات منزلية



 

طريقة تقويم الطالب -             نظري            شفوي        
    أعمال فصلية           عملي      

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3  
المراجع العلمية -    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
الوسائل المعينة-    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
المستلزمات والخامات -    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير    

 متوافرة
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
%83.96   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  
-مقترحات تحسين المقرر : -6   

اضافة جزء فى المقرر عن تقويم مواقع المكتبات  
 الرقمية

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

 السابق
تم اضافة جزء عن معايير تقويم مواقع المكتبات 

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

 األسباب (
 ال يوجد

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

اضافة جزء فى  فى الكتاب الجامعي
كيفية المقرر عن 

التعامل مع قواعد 
 البيانات العالمية

 دكتور المادة الفصل الدراسي االول

                                 خيري  عماد بديعد/  اسم منسق المادة :
/    /    التاريخ :             التوقيع :                 

 



 
 (1010/ 1029تقرير مقرر دراسي )

 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 نظم التصنيف اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ر لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيا 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  4استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 343 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 343 أدوا االمتحان  عدد الطالب الذين -

          %  7777 النسبة               ناجح  335عدد  نتيجة االمتحان  -

 %273النسبة               راسب  8عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 

 -تدريس المقرر : – 1

صببادر الببتعلم وتدارتهبباا نظببم التصببنيف نظببم فهرسببة مرا بب  م  الموضوعات التي تم تدريسها -

وأنواعها وخططهاا خطة تصنيف ديوي العشريا نظم تصنيف 

 تبببببب التبببببراجم والببليوجرافيبببببات وايدبا ونظبببببم التصبببببنيف 

 اإللكترونية. 

 % 79 لما تم تدريسه من المحتوي ايساسي للمقرر % -

 >85         84-69          69>         مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر  -

  >85         84-69         69>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

  ( س جببروب علببى الفببي وسببائا التواصببا االجتمبباعي مثببا

والببواتس اب( باإلضببافة تلببي عقببد محاضببرات تلكترونيببة  -بببو 

 (WebEx من خالل

 

 ايعمال الفصلية )تذ ر( :   تمتحان منتصف الفصا الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

الدراسببببي   قررمشببببروعات بحثيببببة للطببببالب مرتبطببببة بببببالم

 والموضوعات الدراسية .

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائا المعينة-

 محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة   المستل مات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %87725  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماد نظام التقبويم علبى الفهبم مبن خبالل نظبام االختببارات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 التدريب على نظم التصنيف اإللكترونية الحديثة.  -2



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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

تختيبار  -تم استخدام نظام اإلمتحان الموضوعى )صح وخطب -1

 من متعدد(

 تم تدريب الطالب على نظم التصنيف اإللكترونية -2

)ما هي و ايسباب ن مقترحات ما لم يتم تن يمق م -9

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

نظم التصنيف اإللكترونيبة 

 الحديثة. 

التببببببدريب علببببببى نظببببببم 

التصببببنيف اإللكترونيبببببة 

الحديثببببببة مببببببن خببببببالل 

رحبببالت علميبببة لمكتببببة 

 ية. االسكندر

 استاذ المقرر الفصا الدراسى الثاني

    

 ت أحمد محمد خليفد/ آيااسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /                                    ت أحمد محمد خليفد/ آياالتوقيع :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (1029/ 1028تقرير مقرر دراسي )

 

 

 ىقسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآلل

 -معلومات أساسية : –أ 

 نظم التصنيف اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  2واستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 163  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 160 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %  00.00د عد                % 100عدد  نتيجة االمتحان  -

 0 راسب              169ناجح   

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %11725ممتاز          18      

       % 20    جيد جدا   32      

 %417875جيد            67      

     %26.875   مقبول      43       

 -: تدريس المقرر – 1

نظببم فهرسببة مرا بب  مصببادر الببتعلم وتدارتهبباا نظببم التصببنيف   الموضوعات التي تم تدريسها -

وأنواعها وخططهاا خطة تصنيف ديوي العشريا نظم تصنيف 

 تبببببب التبببببراجم والببليوجرافيبببببات وايدبا ونظبببببم التصبببببنيف 

 اإللكترونية. 

 % 79 لما تم تدريسه من المحتوي ايساسي للمقرر % -

 >85         84-69          69>         المقرر  ىلت ام القائمين بالتدريس بمحتومدي ا -

  >85         84-69         69>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 ايعمال الفصلية )تذ ر( :   تمتحان منتصف الفصا الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ر متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غي  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائا المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %87725  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

االختببارات م علبى الفهبم مبن خبالل نظبام يعتماد نظام التقبوا -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  MCQالموضوعية بنظام 

 التدريب على نظم التصنيف اإللكترونية الحديثة.  -2

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

تختيبار  -تم استخدام نظام اإلمتحان الموضوعى )صح وخطب -1

 من متعدد(

 نظم التصنيف اإللكترونيةتم تدريب الطالب على  -2



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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 مس%ول عن التنفيذال توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

نظم التصنيف اإللكترونيبة 

 الحديثة. 

التببببببدريب علببببببى نظببببببم 

التصببببنيف اإللكترونيبببببة 

الحديثببببببة مببببببن خببببببالل 

رحبببالت علميبببة لمكتببببة 

 االسكندرية. 

 استاذ المقرر ثانيالفصا الدراسى ال

    

 أحمد سعيد العطاراسم منسق المادة :  د 

 التاريخ :    /    /           التوقيع :                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (1028/ 1027تقرير مقرر دراسي )

 

 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى

 -معلومات أساسية : –أ 

 نظم التصنيف  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الثانية  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  2)  ت / الساعات المعتمدةعدد الوحدا 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 لجنة ثالثية من اساتذة القسم 

 

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى  1واستاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -ات متخصصة :معلوم –ب 

 -اإلحصائيات : – 2

 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 115  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  %3.47عدد    %96.52عدد  نتيجة االمتحان  -

 راسب 4          ناجح        111  

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين  بقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  %1173     ازممت10.43%   

 مقبول   %51717      جيد  2276%   

 -تدريس المقرر : – 1

نظببم فهرسببة مرا بب  مصببادر الببتعلم وتدارتهبباا نظببم التصببنيف   الموضوعات التي تم تدريسها -

وأنواعها وخططهاا خطة تصنيف ديوي العشريا نظم تصنيف 

  تب التراجم والببليوجرافيات وايدب.

 % 89 تدريسه من المحتوي ايساسي للمقررلما تم  % -

 >85         84-69          69>         مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-69         69>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 ايعمال الفصلية )تذ ر( :   تمتحان منتصف الفصا الدراسى

 شفوي  نظري                          ريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 توافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةم  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائا المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %84724  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

االختببببارات تعتمببباد نظبببام التقبببوبم علبببى الفهبببم مبببن خبببالل  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 MCQالموضوعية بنظام 

 التدريب على نظم التصنيف اإللكترونية الحديثة -2

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

رحااات التطااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقت -8

 السابق

 التدريب على نظم التصنيف الحديثة -

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

) 

 نظام اإلمتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو مقترح



 
 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -20

 التنفيذ المس%ول عن توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تعببديا  ريقببة التقببويم واالنتقببال تلببى 

 االختبارات الموضوعية. 

 أستاذ المقرر الفصا الدراسي الثاني 

  أحمد سعيد العطار/ اسم منسق المادة :  د 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 


