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 تقرير مقرر دراسي

0262/     0261للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 انزصٕٚش1  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

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

 ندُخ ثالثٛخ اليزسبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ ا -5

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6  

يؼٛذ 2ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ +  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -1

 116 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 112 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       99.93         99 ػذد َبخر : 

 %  11.66          13ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    12.93( 15)يًزبص 

 %  16.39 (19) خٛذ خذا

 %     26.72    (31)خٛذ  

 %29.31  (24)يقجٕل 

 رذسٚظ انًقشس: -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 

 انًٕضٕع

عب دػذ

ػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  اعظ انظم ٔانُٕس  . 1

 4  انخبيبد انًغزخذيخ فٗ فٍ انزصٕٚش . 2

 4  األنٕاٌ ٔخصبئصٓب  ٔخٕاصٓب . 3

 4  ديح ثٍٛ انزقُٛبد فٙ انؼًم انفُٙ . 4

 4  ديح ثٍٛ انزقُٛبد ٔ االعبنٛت انزصٕٚشٚخ  . 5

 4  ب ػهٙ رٕال خشت .انزقُٛبد انٕاٌ انضٚذ  ٔطشٚقخ رُفٛزْ 6

 4  األنٕاٌ  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب . 7

 4  كٛفٛخ ػًم رٕاالد  . 9

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

 4  اعزكًبل انزُفٛز . 16

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

 خشت  .
 4 

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

 4  ايزسبٌ شفٕ٘ . 14

 4  اخشاج انؼًم انفُٗ . 15

 4  انزقُٛبد أنٕاٌ األكشٚهك  . 16

 4  رُفٛز ركٍٕٚ ثبعزخذاو أنٕاٌ األكشٚهك  . 17

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  ح االخطبء  انفُٙ ٔيؼبل اعزكًبل انؼًم 19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  26

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

 رٕال خشت .
 4 

 4  اعزكًبل رخطٛظ انزكٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 22

 4  انزهٍٕٚ يغ يشاػبد انذقخ فٗ اعزخذاو انظم ٔانُٕس. 23

 4  صٚغ انزقُٛبد ثبرضاٌ داخم انهٕزخ انزصٕٚشٚخ د 24

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٗ   . 25

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 26

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 27

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

 األعبعٙ انًقشس

166%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >95  

يسبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

%   74.96        َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .1 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -6

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -7

 ٔخذد( )إٌ

 ال ٕٚخذ

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

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 رى رُفٛز انًقزشذ

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -16

غئٕل ػٍ انزُفٛزانً رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش  

انفصم انذساعٙ  انًؼبسض انفُٛخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح :د/ أيم يسشٔط ػجذ انغُٗ                                    انزٕقٛغ :

 

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

0262/     0262للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 انزصٕٚش1  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -9

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -9

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -16

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

 ندُخ ثالثٛخ انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد انُظبو  -12

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13  

يؼٛذ 2ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ +  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -11

 116 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 162 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 االيزسبٌَزٛدخ  -

 

 %       96.19         92ػذد  َبخر : 

 .%  9.96          16ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    7.94( 9) يًزبص

 %  16.91(  12ا )خٛذ خذ

 %        21.92  (24)خٛذ 

 % 43.64 (49)يقجٕل 

 رذسٚظ انًقشس: -12

 رذسٚغٓب انًٕضٕػبد انزٙ رى

 

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  اعظ انظم ٔانُٕس  . 1

 4  انخبيبد انًغزخذيخ فٗ فٍ انزصٕٚش . 2

 4  األنٕاٌ ٔخصبئصٓب  ٔخٕاصٓب . 3

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد فٙ انؼًم انفُٙ . 4

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد ٔ االعبنٛت انزصٕٚشٚخ  . 5

 4  ٔطشٚقخ رُفٛزْب ػهٙ رٕال خشت . ٕاٌ انضٚذ انزقُٛبد ان 6

 4  األنٕاٌ  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب . 7

 4  كٛفٛخ ػًم رٕاالد  . 9

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

 4  اعزكًبل انزُفٛز . 16

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

 ت  .خش
 4 

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

 4  ايزسبٌ شفٕ٘ . 14

 4  اخشاج انؼًم انفُٗ . 15

 4  انزقُٛبد أنٕاٌ األكشٚهك  . 16

 4  رُفٛز ركٍٕٚ ثبعزخذاو أنٕاٌ األكشٚهك  . 17

 4  بء اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخط 19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  26

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

 رٕال خشت .
 4 

 4  اعزكًبل رخطٛظ انزكٍٕٚ  ٔيؼبندخ األخطبء . 22

 4  انزهٍٕٚ يغ يشاػبد انذقخ فٗ اعزخذاو انظم ٔانُٕس. 23

 4  رٕصٚغ انزقُٛبد ثبرضاٌ داخم انهٕزخ انزصٕٚشٚخ 24

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٗ   . 25

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 26

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 27

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

 األعبعٙ انًقشس

166%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >95  

يسبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َ٘ظش   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

% 91.26 َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

 ألػًبل انطالةإقبيخ يؼشض فُٙ  .2 يقزشزبد رسغٍٛ انًقشس -16

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

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

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشزبد

 

 :خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو -26

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  انًؼبسض انفُٛخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح :د/ أيم يسشٔط ػجذ انغُٗ                                    انزٕقٛغ :

 

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

0262/     0262للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 انزصٕٚش1  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  انغبػبد انًؼزًذحػذد انٕزذاد /  -19  

 ندُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -19

يزٕافش                َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -26  

يؼٛذ 2ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ +  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -21

 146 ػذد انطالة انًهزسقٍٛ ثبنًقشس -

 141 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       91.49         129ػذد  َبخر : 

 .%  9.51          12ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   26.24(  37) يًزبص

  %36.23(   39ا )خٛذ خذ

 %     19.96   (29)خٛذ   

 %17.73 (25)يقجٕل  

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  اعظ انظم ٔانُٕس  . 1

 4  انخبيبد انًغزخذيخ فٗ فٍ انزصٕٚش . 2

 4  األنٕاٌ ٔخصبئصٓب  ٔخٕاصٓب . 3

 4  انذيح ثٍٛ انزقُٛبد فٙ انؼًم انفُٙ . 4

 4  ٍ انزقُٛبد ٔ االعبنٛت انزصٕٚشٚخ  .انذيح ثٛ 5

 4  انزقُٛبد انٕاٌ انضٚذ  ٔطشٚقخ رُفٛزْب ػهٙ رٕال خشت . 6

 4  األنٕاٌ  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب . 7

 4  كٛفٛخ ػًم رٕاالد  . 9

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

 4  اعزكًبل انزُفٛز . 16

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

 خشت  .
 4 

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

 4  ايزسبٌ شفٕ٘ . 14

 4  اخشاج انؼًم انفُٗ . 15

 4  انزقُٛبد أنٕاٌ األكشٚهك  . 16

 4  األكشٚهك  .رُفٛز ركٍٕٚ ثبعزخذاو أنٕاٌ  17

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  19

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ االخطبء  26

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

 رٕال خشت .
 4 

 4  دخ األخطبء .اعزكًبل رخطٛظ انزكٍٕٚ  ٔيؼبن 22

 4  انزهٍٕٚ يغ يشاػبد انذقخ فٗ اعزخذاو انظم ٔانُٕس. 23

 4  رٕصٚغ انزقُٛبد ثبرضاٌ داخم انهٕزخ انزصٕٚشٚخ 24

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٗ   . 25

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 26

 4  اعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔيؼبندخ األخطبء . 27

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

 األعبعٙ انًقشس

166%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًقشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >95  

يسبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   خ رقٕٚى انطالةطشٚق -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

% 97.94     َزٛدخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 إقبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة .3 ٍ انًقشسيقزشزبد رسغٛ -26

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

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



 

- 9 - 

 

 

 فٙ انؼبو انغبثق

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشزبد )يب  -29

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشذ

 

 ٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو:خطخ انزطٕ -36

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  انًؼبسض انفُٛخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح :د/ أيم يسشٔط ػجذ انغُٗ                                    انزٕقٛغ :

 

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

 

 

 

 



   

 

 
 6106/6107  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

 
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

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

 (     95.52(        % )767ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 4.48(         %  )36راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا23.5( ممتاز     )13.9)
 ( مقبول34.8( جيد      )24.8)

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
 84-60)      (    60> )      ( مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -



   

 

 85( <)    المقرر
 تدريب عممي محاضرات نظرية )  ( () والتعمم أساليب التعميم -

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

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

 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

تقسيم الطالب ذوي التحصيل المنخفض إلى  مجموعىات صىغيرة يىتم التىدريس ليىم فىي اوقىات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 إضافية عم  وقت المحاضرة.

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -3
لمىىا فىىي ذلىىك مىىن  طالىىب فىىي المىىدرج 300اال يزيىىد عىىدد الطىىالب فىىي المجموعىىة الواحىىدة عىىن  -4

 فائدة لمجميع.
مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 )إن وجدت (
االستعانة بالطالب الفائقين دراسيا لمساعدة الطالب ذوي التحصيل المنخفض عم  أن يكون  -1

السىىىىىنة( أو االسىىىىىتعانة بالوظىىىىىائأ المعاونة)مدرسىىىىىين ىىىىىىذا ىىىىىىو التكميىىىىىأ المطمىىىىىوب منيم)أعمىىىىىال 
 معيدين( وذلك تجنبا لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة. -مساعدين

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 التطوير في العام السابق

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

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

تقسيم الطالب ذوي التحصيل المنخفض إلى  مجموعىات صىغيرة يىتم التىدريس ليىم فىي اوقىات  -1
 لم يتم تنفيذ ىذا المقترح  نظًرا لضيق الوقت. -إضافية عم  وقت المحاضرة

ذلىىك مىىن لمىىا فىىي  طالىىب فىىي المىىدرج 300أال يزيىىد عىىدد الطىىالب فىىي المجموعىىة الواحىىدة عىىن  -2
 ىذا المقترح لم ُيطرح عم  ادارة الكمية من قبل، والتمس تفعيمو. -فائدة لمجميع

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 



   

 

                                          القاااااااااااااااااااااااااااائم بالتااااااااااااااااااااااااااادريس: أ.د / إيماااااااااااااااااااااااااااان حمااااااااااااااااااااااااااادي عماااااااااااااااااااااااااااار                        
 رئيس القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود    

 داجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شنالمر                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 6107/6108 لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

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

 -يس المقرر :تدر  – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

   (> )85 



   

 

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

 بحاث أاألعمال الفصمية )تذكر( :   عمل 
 %      )( شفوي80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -

( أعمال فصمية )عممي 20 )  (  % 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العممية -
 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرةمتوافرة ))(  الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إل  مجموعات صغيرة يىتم التىدريس ليىم فىي اوقىات إضىافية عمى  تقسيم الطالب ذوي التحصيل المنخفض  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 وقت المحاضرة.
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -3
 لما في ذلك من فائدة لمجميع. طالب في المدرج 300اال يزيد عدد الطالب في المجموعة الواحدة عن  -4
 

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7
 )إن وجدت(

االسىىتعانة بىىالطالب الفىىائقين دراسىىيا لمسىىاعدة الطىىالب ذوي التحصىىيل المىىنخفض عمىى  أن يكىىون ىىىذا ىىىو  -1
معيىىدين( وذلىىك  -)مدرسىىين مسىىاعدين التكميىىأ المطمىىوب منيم)أعمىىال السىىنة( أو االسىىتعانة بالوظىىائأ المعاونىىة

 تجنبا لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.
ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

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

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

ريس ليىم فىي اوقىات إضىافية عمى  تقسيم الطالب ذوي التحصيل المنخفض إل  مجموعات صغيرة يىتم التىد -1
 لم يتم تنفيذ ىذا المقترح  نظًرا لضيق الوقت. -وقت المحاضرة

 -لمىا فىي ذلىك مىن فائىدة لمجميىع طالىب فىي المىدرج 300أال يزيد عدد الطالب في المجموعة الواحدة عن  -2
 .ىذا المقترح لم ُيطرح عم  ادارة الكمية من قبل، والتمس تفعيمو

 -لممقرر لمعام القادم : خطة التطوير -01
مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة لممكتبة 

 رئيس القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود                  القائم بالتدريس: أ.د / إيمان حمدي عمار             

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                 



   

 

 

 6108/6109  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا16.43( ممتاز     )2.41)
 ( مقبول40.98( جيد      )40.18)

 -تدريس المقرر : – 6
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
 84-60)      (    60> )      ( مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -



   

 

 85( <)    المقرر
 تدريب عممي محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعميم والتعمم -

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

 شفوي %      )(80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العممية -
 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرةبدرجة محدودة))( متوافرة )( متوافرة  المستمزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسىىىيم الطىىىالب ذوي التحصىىىيل المىىىنخفض إلىىى  مجموعىىىات صىىىغيرة يىىىتم التىىىدريس ليىىىم فىىىي  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اوقات إضافية عم  وقت المحاضرة.
 كل محاضرة.إجراء مراجعة بعد دراسة  -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -3
لما فىي ذلىك مىن  طالب في المدرج 300اال يزيد عدد الطالب في المجموعة الواحدة عن  -4

 فائدة لمجميع.
 مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 )إن وجدت(
التحصىىيل المىىنخفض عمىى  أن االسىىتعانة بىىالطالب الفىىائقين دراسىىيا لمسىىاعدة الطىىالب ذوي  -1

يكون ىذا ىو التكميأ المطموب منيم)أعمال السنة( أو االسىتعانة بالوظىائأ المعاونة)مدرسىين 
 معيدين( وذلك تجنبا لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة. -مساعدين

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -1
 ( أثناء المحاضرة. Quizzes Test)                 ل اختبارات قصيرةعم -2

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

تقسىىىيم الطىىىالب ذوي التحصىىىيل المىىىنخفض إلىىى  مجموعىىىات صىىىغيرة يىىىتم التىىىدريس ليىىىم فىىىي  -1
 الوقت.لم يتم تنفيذ ىذا المقترح  نظًرا لضيق  -اوقات إضافية عم  وقت المحاضرة

لما في ذلك من  طالب في المدرج 300أال يزيد عدد الطالب في المجموعة الواحدة عن  -2
 ىذا المقترح لم ُيطرح عم  ادارة الكمية من قبل، والتمس تفعيمو. -فائدة لمجميع

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير

 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إمكانيات 
 التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر



   

 

 األنماط المختمفة لمتقويم  

                                         القاااااااااااااااااااااائم بالتااااااااااااااااااااادريس: أ.د / إيماااااااااااااااااااااان حمااااااااااااااااااااادي عماااااااااااااااااااااار                                     
 رئيس القسم: أ.د/ أماني عبد المقصود    
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 2019/2020  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
  التربية ومشكالت المجتمع اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 ثانيةالفرقة ال الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )/( عممي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساىمين ف  تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 193 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 191 الطالب الذين أدوا االمتحانعدد  -

      (97.4) %        (811ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
  (2.6)  %         (3راسب: عدد)

 -تدريس المقرر : – 2
 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -
المحتوي % لما تم تدريسو من  -

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

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

 ( أنشطة فصمية)      دراسة حالة         (  )



   

 

()  بحاثأعمل 
 التعمم عبر المنصات التعميمية:

Google Classroom      (√) 
Facebook               (√) 

               whatsApp (√) 
Zoom                      (√) 

 (√)            قناة عم  اليوتيوب
 ( شفوي )      %     80( نظري ) طريقة تقويم الطالب -

( أعمال فصمية )عممي20 )  (  % 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العممية -
 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -
 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % -لممقرر:نتيجة تقويم الطالب  -5
تقسيم الطالب ذوي التحصيل المنخفض إل  مجموعات صغيرة يىتم التىدريس ليىم فىي اوقىات  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إضافية عم  وقت المحاضرة.
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ( أثناء المحاضرة.Quizzes Testعمل اختبارات قصيرة ) -3
لمىا فىي ذلىك مىن  طالىب فىي المىدرج 300فىي المجموعىة الواحىدة عىن اال يزيد عىدد الطىالب  -4

 فائدة لمجميع.
مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(
االسىىىتعانة بىىىالطالب الفىىىائقين دراسىىىيا لمسىىىاعدة الطىىىالب ذوي التحصىىىيل المىىىنخفض عمىىى  أن  -1

بالوظىىائأ المعاونة)مدرسىىين يكىىون ىىىذا ىىىو التكميىىأ المطمىىوب منيم)أعمىىال السىىنة( أو االسىىتعانة 
 معيدين( وذلك تجنبا لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة. -مساعدين

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

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

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

تقسيم الطالب ذوي التحصيل المنخفض إل  مجموعات صغيرة يىتم التىدريس ليىم فىي اوقىات  -1
 لم يتم تنفيذ ىذا المقترح  نظًرا لضيق الوقت. -إضافية عم  وقت المحاضرة

ذلك من لما في  طالب في المدرج 300أال يزيد عدد الطالب في المجموعة الواحدة عن  -2
 ىذا المقترح لم ُيطرح عم  ادارة الكمية من قبل، والتمس تفعيمو. -فائدة لمجميع
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيأ التطوير

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة إمكانيات 



   

 

 لممكتبة  التدريس
إمكانيات 
 التدريس

إعداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عم  

 األنماط المختمفة لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس المقرر قبل تدريس المقرر

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

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 
 



   

 

 

 1026/1027م تقرير مقرر دراسي  عمم النفس النمو  عا
 

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

 جميع التخصصات  التخصص 2

 االثانية   الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

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

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

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

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

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



   

 

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

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

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

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

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

 األساسي لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

100% 

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

            أمتحان أعمال السنة  - متحان نظري ا طريقة تقويم الطالب -

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

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

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

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

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال مع الطالب في -1

 المحاضرات
 



   

 

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

 بعض المشكالت التى يتطمب دراستيا دراسة جيدة أوال

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

 المراىقين

 توصيف التطوير
ثانيا  مشكالت االمراىقين مثل : 

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

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

 الحمول ( 

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    
 

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

 1027  /    /    : التاريخ 
 

  



   

 

 2018/ 2017عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -: أساسية معمومات – أ

 عمم النفس النمو المقرر اسم 2

 جميع التخصصات  التخصص 1

 االثانية   المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  1) المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 2

 429 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 420 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا  1701 )  ( ممتاز 00004 ) 

 ( مقبول3509   )  (جيد    4604  ) 

 -: المقرر تدريس – 1

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

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



   

 

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

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

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

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

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

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

 

المحتوي األساسي % لما تم تدريسو من  -
 لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

(100)% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

(100)% 

 محاضرات نظرية  ( / )  أساليب التعميم والتعمم -

 األعمال الفصمية )تذكر( :  المناقشات واألستنتاجات 

 امتحان أعمال السنة  - امتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -

 متوفرة الوسائل المعينة-

 غير متطمب   المستمزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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



   

 

 االنحرافات الجنسية المستحدثة 

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

 ، االدمان عمى االنترنتمثل االنحرافات الجنسية 

 ال يوجد وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين )إن -7

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

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

 لطالب الجامعة

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 
 والمراىقين

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل: االنحرافات الجنسية )  :اوال

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

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

 الحمول (  –االسباب  –المعنى 

 توقيت التطوير

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

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

     :منى سعيدالتوقيع

  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 2019/ 2018عمم النفس النمو عام   تقرير مقرر دراسي
 

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 2
 1037 بالمقررعدد الطالب الممتحقين  -
 1037 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب -    )        ناجح 1037 نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

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

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

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

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

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

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

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



   

 

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

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

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

 لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

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

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

، االدمان ا المراىقين  مثل االنحرافات الجنسيةالتى يتعرض لي
 عمى االنترنت

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

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين مع الطالب في 

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

 اضافة تمك المشكالت في المرجع
 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل :  :اوال

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

مشكالت االمراىقين مثل:   :ثانيا

 توقيت التطوير
 عام القادمال

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد



   

 

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

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

  .الحمول(
    
    

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2020/ 2019عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 2
 192 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 192 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 3 -  ناجح 185 نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جيد جدا 33-ممتاز    0

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

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

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

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

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

الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10



   

 

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

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

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

% لما تم تدريسو من المحتوي  -
 سي لممقرراألسا

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

100% 

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

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

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

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 
 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين مع الطالب في 
 المحاضرات

 



   

 

 
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ىي و األسباب (
 اضافة تمك المشكالت في المرجع

 
 -التطوير لممقرر لمعام القادم :خطة  -20

مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة 

لدى االطفال 
 والمراىقين

 بعض أدخال -1
  عرض مثل الموضوعات

 التى المشكالت بعض
 مثل  االطفال ليا يتعرض

 الشوارع أطفال مشكالت
 بعض أدخال -2

  عرض مثل الموضوعات
 التى المشكالت بعض

  المراىقين ليا يتعرض
 حاالت بعض ظيور مثل

 اثناء فى خاصة االنتحار
 التقويم نتائج ظيور

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

 
  اسم منسق المادة : د منى سعيد 

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

 9191/  9109للؼام األكاديوي   

 قسن : التزبيت الفٌيت

 

هؼلوهاث اساسيت -أ   

1اشغبل يؼبدٌ  اسن الوقزر ورهزٍ الكودى -0  

 انزشثٛخ انفُٛخ التخصص -9

 انثبَٛخ الفزقت / الوستوى -3

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

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

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

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

 

هؼلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -0

 194 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 194 نزٍٚ أدٔا االيزسبٌػذد انطالة ا -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 (%        9.79(    ثُغجخ  )191ػذد  )  َبخر : 

 ( %   271)  ثُغجخ (   4ساعت:  ػذد  )

 صفش( %ثُغجخ )  غبئت: ػذد )صفش(

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

  1يًزبص :ػذد 

  1خٛذ خذا :ػذد 

     1خٛذ :ػذد 

      4يمجٕل :ػذد 

 1ضؼٛف: ػذد 

 4ضؼٛف خذا: ػذد 

 185َبخر: ػذد 

 

 

 :تذريس الوقزر -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 الووضوع

ػذد 

ساػاث 

 الٌظزي

ػذد ساػاث 

 الؼولي

 7ٚزؼشف ػهٙ االدٔاد ٔاالخٓضح ٔخصبئص انخبيبد فٙ انؼًم انفُٙ 1

 7ٔاالنًبو ثأْى خصبئصٓب خ انُسبطششذ طشق رطٕٚغ خبي
- 3 

2 

3 

يذسكب انًؼبٚٛش انؼهًٛخ  ٚزؼشف انطبنت ػهٙ خصبئص انًشغٕنخ انًؼذَٛخ

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

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

ػهٙ انٕسق يغزٕزبح يٍ انخطٕط انؼضٕٚخ  بدرصًًٛ انطبنت ٚجزكش 5

 7الَزبج يشغٕالد يؼذَّٛ
- 3 

ًؼذَّٛ ثطشق انمطغ انخبسخٙ  ثبنًُشبس انًفشداد نهانزشكٛم انًجزكش  6

 انزؼشف ػهٙ ٔعبئم االيبٌ ٔادٔارٓب اثُبء انزُفٛزيغ ضشٔسح  االسكذ

 7انزؼشف ػهٙ انًخبطش ٔاالززٛبطبد انٕاخت ارخبرْب

- 3 

انزشكٛم انًجزكش  نؼًم يفشداد يؼذَّٛ ثطشق انمطغ انذاخهٙ ٔانخبسخٙ   .

 ، يغ انسفبظ ػهٗ انزذاثٛش األيُٛخ7ثبنًُشبس االسكذ
- 3 

انزشكٛم انًجزكش نؼًم  يفشداد يؼذَّٛ ثطشق انمطغ انًخزهفخ ثبنًُشبس  8

 االسكذ يغ انجشد نهسٕاف ٔانسزف ٔاالضبفخ7
- 3 

 ؼذَّٛ يغزٕزبِ يٍ انخطٕط انؼضٕٚخييشغٕالد  ًمانزشكٛم انًجزكش نؼ 9

 يؼهمبد يؼذَٛخ7نؼًم 
- 3 

 3 - 7رسهٛم االػًبل انًؼذَٛخ خًبنٛب 11

 3 - ٔإخشاخٓب فُٛب7 رشطٛت االػًبل انًؼذَٛخ 11

 3 - رمٛى انطالة ألػًبل صيالئٓى  12

 3 - رمٛى َٓبئٙ الػًبل انًؼذَٛخ  13

خ يغزٕزبح يٍ أشكبل اٜالد انًٕعٛمٛخ نًؼهمخ يؼذَٛٚششذ ػًم يششٔع  14

 ال عًٛب انٕرشٚبد7
- 3 

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

يذسكب  انًغزٕزبح يٍ اٜالد انًٕعٛمٛخ ػهٙ خصبئص انًشغٕنخ انًؼذَٛخ

 7اندًبنٛخانمٛى انًؼبٚٛش انفُٛخ ٔ

- 3 

16 

1. 

 ٜالد يٕعٛمٛخ7رُفٛز ٔزذاد ردشٚجٛخ 
- 6 

رسهٛم انٕزذاد انزدشٚجٛخ انًُفّزح نهزؼشف ػهٗ انزمُٛبد انزشكٛهٛخ ٔانمٛى  18

 اندًبنٛخ7
- 3 

19 

21 

اٜالد يغزٕزبِ يٍ  خٙ انٕسق نًشغٕالد يؼذَٛػه بدرصًًٛاثزكبس 

 انًٕعٛمٛخ رذيح ثٍٛ أكثش يٍ ٔزذح7
- 6 

21 

22 

ذَٛخ يشكجخ رؼزًذ ػهٗ نؼًم يشغٕالد يؼرُفٛز انزصًًٛبد انٕسلٛخ 

 انزكشاس ٔانزشاكت ٔانسزف ٔاإلضبفخ ٔغٛشْب7
- 6 

23 

24 
 .فنيا وإخراجها المعدنية االعمال تشطيب

- 6 

25 

26 

 7 ٔرمٛٛى َٓبئٙ نًشغٕالد انًؼذَٛخ7رمٛى انطالة ألػًبل صيالئٓى
- 6 

 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًسزٕٖ األعبعٙ انًمشس

95%  
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ضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ يذٖ انز -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >95  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >85  

 7اعهٕة انًسبضشح أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 7اعهٕة انجٛبٌ انؼًهٙ

 أعهٕة انزؼهى انزؼب7َٙٔ

 انزؼهى ثبأللشا7ٌ

  7اعهٕة انؼصف انزُْٙ

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

 ٔززٗ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ(7 2121/ 3

 7ايزسبٌ شفٕ٘ طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 7رمٛٛى انؼًم انفُٙ

7 

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ظيويت:قيود إداريت وتٌ -4

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

 7إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة هقتزحاث تحسيي الوقزر -6

 ثؼًه7ّ خذاسٚبد نهزضٍٚٛ انكهٛخ فزضٚذ ثمخ انطبنت

هالحظاث الوزاجؼيي  -7

 الخارجييي )إى وجذث(

 ال ٕٚخذ

ها تن تٌفيذٍ هي هقتزحاث  -8

 ام السابقالتطويز في الؼ

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة

 

ها لن يتن تٌفيذٍ هي هقتزحاث  -0

 )ها هي واألسباب(

 ػًهٛخ ثٛغ اػًبل انطالة

 7ال رٕخذ خٓخ يخزصخ رزٕنٗ انؼًم ػهٗ رنكانغجت: 

 خطت التطويز للوقزر للؼام القادم: -9

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

ٚبساد انًٛذاَٛخانض ٔسػ انًؼبدٌ ثًُطمخ  

 االصْش

انفصم انذساعٙ 

 االٔل ٔانثبَٙ

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

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

 انزٕلٛغ:                       انزبسٚخ:    /     /          سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٙ: أ7د/ يٛالد إثشاْٛى يزٗ
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 قسم : التربية الفنية

 

 تقرير هقرر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     

  قسن : التربية الفنية

هعلوهات اساسية -أ   

(1انخضف ) اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1  

 رشثيخ فُيخ انزخصص -2

 انثبَيخ انفشلخ / انًسزٕٖ -3

( ػًهي 4( َظشي + )  -)  ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح -4  

 نجُخ ثالثيخ انًزجغ الخزيبس نجُخ االيزذبَبد انُظبو  -5

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجيخ ناليزذبٌ -6  

يؼيذ 2ػضٕ ْيئخ رذسيس +  ػذد انمبئًيٍ ثبنزذسيس -7  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -0

 116 ػذد انطالة انًهزذميٍ ثبنًمشس -

 111 ػذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزذبٌ -

 االيزذبٌَزيجخ  -

 

 %       11(      111ػذد  )َبجخ : 

 %   1       (  1ساست:  ػذد )

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجذيٍ طجمب  -

 نهزمذيشاد انذبصهيٍ ػهيٓب

 %   43.11( 51يًزبص )

 %  31.17( 35جيذ جذا )

 %     14.66( 17جيذ )

 %7.76( 9يمجٕل )

 %5..2ساست   

 

 تذريس الوقرر: -6

 يؼشفخ انجبَت انزبسيخي نؼهى انخضف فُيب ٔرمُيب . ى رذسيسٓبانًٕضٕػبد انزي ر -

 يؼشفخ انخبيبد ٔاآلدٔاد انالصيخ نزشكيم االشكبل انخضفيخ

إكسبة انطبنت انخجشح ٔانًٓبسح في اػذاد ٔ رذضيش انطيُخ ٔ 

 طشق رشكيهٓب.

 اػذاد رصًيًبد يجزكشح نالشكبل انخضفيخ انًخزهفخ ٔ انًزؼذدح

 طبد ثبنطيُخرشكيم االٔاَي ٔ انجال

دساسخ االسبنيت انًزُٕػخ نزٕظيف انمطؼخ انفُيخ ٔيؼبنجخ سطخ 

 االشكبل ثبنجطبَبد انًهَٕخ

رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة 

 صيالئٓى

انزؼشف ػهي رمُيبد يؼبنجخ االسطخ انخضفيخ ػهي ثالطبد 

 خضفيخ

 جيانزؼشف ػهي طشق طالء االشكبل ثبنطالء انضجب

 يؼشفخ رشكيجبد يخزهفخ نطالءاد صجبجيخ ثسيطخ

 انزذسيت ػهي دشق االشكبل انخضفيخ
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 رُفيز رصًيًبد الٔاَي صغيشح انذجى

 يجزكش انطبنت ػًم فُي يٍ خالل يب رى رُفيزِ يٍ رصًيى

رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة 

 صيالئٓى

خ ٔ كيفيخ دشق االشكبل يؼشفخ انجبَت انفُي نالفشاٌ انخضفي

 ثبسهٕة يؼبصش

 يؼشفخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزمُيبد نجُبء انفشٌ انخضفي

 ػًم رصٕس نزصًيًبد رزُبست رجًيم انكهيخ

 رُفيز انؼًم انفُي انًزُٕع انزمُيبد يبسهٕة يجزكش

رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة 

 صيالئٓى

نًذزٕٖ % نًب رى رذسيسّ يٍ ا -

 األسبسي انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًذزٕٖ انًمشس

       >.5  

يذٖ رغطيخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >.5  

 يذبضشاد َظشيخ          أسبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى -

 رذسيت ػًهي

 أَشطخ صفيخ 

َظشي   طشيمخ رمٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اػًبل فصهيخ

 ػًهي  

 

 كانات الوتاحة التذريس :اإله -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًيخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًؼيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -4

% .74.9          َزيجخ رمٕيى انطالة نًمشس -5  

 إلبيخ ثالثخ يؼبسض فُيخ ألػًبل انطالة .1 يمزشدبد رذسيٍ انًمشس -6
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يالدظبد انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يمزشدبد انزطٕيش  -.

 في انؼبو انسبثك

.رى إلبيخ ثالثخ يؼبسض فُيخ نهطالة ثمبػخ انؼشض 1

 ثبنكهيخ

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشدبد )يب  -9

 ْي ٔاألسجبة(

 

 رى رُفيز انًمزشح

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -01

د انزطٕيشيجبال  انًسئٕل ػٍ انزُفيز رٕليذ انزطٕيش رٕصيف انزطٕيش 

انًزذف انخضف  انضيبساد انًيذاَيخ

 اإلساليي

 يُطمخ انفٕاخيش ثبنًُٕفيخ

 يشكض انخضف ثبنفسطبط

انفصم انذساسي 

 االٔل

انفصم انذساسي 

 انثبَي

 أسزبر انًبدح ٔ انٓيئخ انًؼبَٔخ

التوقيع :                       التاريخ:   /   /   اسن هنسق الوادة:                        

 د/ يذًٕد دبيذ ػجذ انًؼطي ػيذ
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 تقرير هقرر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     

  قسن : التربية الفني

هعلوهات اساسية -أ   

(1انخضف ) اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -.  

 رشثيخ فُيخ انزخصص -9

 انثبَيخ زٕٖانفشلخ / انًس -11

( ػًهي 4( َظشي + )  -)  ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح -11  

 نجُخ ثالثيخ انُظبو انًزجغ الخزيبس نجُخ االيزذبَبد  -12

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجيخ ناليزذبٌ -13  

يؼيذ 2ػضٕ ْيئخ رذسيس +  ػذد انمبئًيٍ ثبنزذسيس -14  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -0

 146 ذد انطالة انًهزذميٍ ثبنًمشسػ -

 141 ػذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزذبٌ -

 َزيجخ االيزذبٌ -

 

 %       93.15         132ػذد  َبجخ : 

 %  5..6          .ساست:  ػذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجذيٍ طجمب  -

 نهزمذيشاد انذبصهيٍ ػهيٓب

 %   .5.4( 12يًزبص )

 %   .32.3( .4جيذ جذا )

 %     34.25( 57ذ )جي

 %4.79( 15يمجٕل )

 

 تذريس الوقرر: -6

 يؼشفخ انجبَت انزبسيخي نؼهى انخضف فُيب ٔرمُيب . انًٕضٕػبد انزي رى رذسيسٓب -

 يؼشفخ انخبيبد ٔاآلدٔاد انالصيخ نزشكيم االشكبل انخضفيخ

إكسبة انطبنت انخجشح ٔانًٓبسح في اػذاد ٔ رذضيش انطيُخ ٔ 

 طشق رشكيهٓب.

 ًيًبد يجزكشح نالشكبل انخضفيخ انًخزهفخ ٔ انًزؼذدحاػذاد رص

 رشكيم االٔاَي ٔ انجالطبد ثبنطيُخ

دساسخ االسبنيت انًزُٕػخ نزٕظيف انمطؼخ انفُيخ ٔيؼبنجخ سطخ 

 االشكبل ثبنجطبَبد انًهَٕخ

رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة 

 صيالئٓى

طخ انخضفيخ ػهي ثالطبد انزؼشف ػهي رمُيبد يؼبنجخ االس

 خضفيخ

 انزؼشف ػهي طشق طالء االشكبل ثبنطالء انضجبجي

 يؼشفخ رشكيجبد يخزهفخ نطالءاد صجبجيخ ثسيطخ

 انزذسيت ػهي دشق االشكبل انخضفيخ

 رُفيز رصًيًبد الٔاَي صغيشح انذجى

 يجزكش انطبنت ػًم فُي يٍ خالل يب رى رُفيزِ يٍ رصًيى

يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة 

 صيالئٓى
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يؼشفخ انجبَت انفُي نالفشاٌ انخضفيخ ٔ كيفيخ دشق االشكبل 

 ثبسهٕة يؼبصش

 يؼشفخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزمُيبد نجُبء انفشٌ انخضفي

 ػًم رصٕس نزصًيًبد رزُبست رجًيم انكهيخ

 رُفيز انؼًم انفُي انًزُٕع انزمُيبد يبسهٕة يجزكش

ػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة رذهيم ٔرمييى أ

 صيالئٓى

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًذزٕٖ  -

 األسبسي انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًذزٕٖ انًمشس

       >.5  

يذٖ رغطيخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >.5  

 يذبضشاد َظشيخ          أسبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى -

 رذسيت ػًهي

 أَشطخ صفيخ 

َظشي   طشيمخ رمٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اػًبل فصهيخ

 ػًهي  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًيخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًؼيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -4

% 1..3.          َزيجخ رمٕيى انطالة نًمشس -5  

 إلبيخ ثالثخ يؼبسض فُيخ ألػًبل انطالة .1 يمزشدبد رذسيٍ انًمشس -6

يالدظبد انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يمزشدبد انزطٕيش  -.

 في انؼبو انسبثك

.رى إلبيخ ثالثخ يؼبسض فُيخ نهطالة ثمبػخ انؼشض 1

 ثبنكهيخ

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشدبد )يب  -9

 ٔاألسجبة(ْي 

 

 رى رُفيز انًمزشح

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -01

 انًسئٕل ػٍ انزُفيز رٕليذ انزطٕيش رٕصيف انزطٕيش يجبالد انزطٕيش

انًزذف انخضف  انضيبساد انًيذاَيخ

 اإلساليي

 يُطمخ انفٕاخيش ثبنًُٕفيخ

 يشكض انخضف ثبنفسطبط

انفصم انذساسي 

 االٔل

انفصم انذساسي 

 انثبَي

زبر انًبدح ٔ انٓيئخ انًؼبَٔخأس  
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 اسن هنسق الوادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 د/ يذًٕد دبيذ ػجذ انًؼطي ػيذ
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 تقرير هقرر دراسي

 

6102/     6102للعام األكاديوي     

 

  قسن : التربية الفني

هعلوهات اساسية -أ   

(1انخضف ) اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15  

 رشثيخ فُيخ انزخصص -16

 انثبَيخ انفشلخ / انًسزٕٖ -17

( ػًهي 4( َظشي + )  -)  ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح -.1  

 نجُخ ثالثيخ انُظبو انًزجغ الخزيبس نجُخ االيزذبَبد  -19

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجيخ ناليزذبٌ -21  

يؼيذ 2ػضٕ ْيئخ رذسيس +  ثبنزذسيسػذد انمبئًيٍ  -21  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -00

 146 ػذد انطالة انًهزذميٍ ثبنًمشس -

 141 ػذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزذبٌ -

 َزيجخ االيزذبٌ -

 

 %       93.15         .13ػذد  َبجخ : 

 %  5..6          3ساست:  ػذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجذيٍ طجمب  -

 مذيشاد انذبصهيٍ ػهيٓبنهز

 %   .14.1( 21يًزبص )

 %  31.21( 44جيذ جذا )

 %     26.95( .3جيذ )

 %43..1( 26يمجٕل )

 

 تذريس الوقرر: -06

 يؼشفخ انجبَت انزبسيخي نؼهى انخضف فُيب ٔرمُيب . انًٕضٕػبد انزي رى رذسيسٓب -

 يؼشفخ انخبيبد ٔاآلدٔاد انالصيخ نزشكيم االشكبل انخضفيخ

طبنت انخجشح ٔانًٓبسح في اػذاد ٔ رذضيش انطيُخ ٔ إكسبة ان

 طشق رشكيهٓب.

 اػذاد رصًيًبد يجزكشح نالشكبل انخضفيخ انًخزهفخ ٔ انًزؼذدح

 رشكيم االٔاَي ٔ انجالطبد ثبنطيُخ

دساسخ االسبنيت انًزُٕػخ نزٕظيف انمطؼخ انفُيخ ٔيؼبنجخ سطخ 

 االشكبل ثبنجطبَبد انًهَٕخ

ة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة رذهيم ٔرمييى أػًبل انطال

 صيالئٓى

انزؼشف ػهي رمُيبد يؼبنجخ االسطخ انخضفيخ ػهي ثالطبد 

 خضفيخ

 انزؼشف ػهي طشق طالء االشكبل ثبنطالء انضجبجي

 يؼشفخ رشكيجبد يخزهفخ نطالءاد صجبجيخ ثسيطخ

 انزذسيت ػهي دشق االشكبل انخضفيخ

 رُفيز رصًيًبد الٔاَي صغيشح انذجى

 بنت ػًم فُي يٍ خالل يب رى رُفيزِ يٍ رصًيىيجزكش انط
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رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة 

 صيالئٓى

يؼشفخ انجبَت انفُي نالفشاٌ انخضفيخ ٔ كيفيخ دشق االشكبل 

 ثبسهٕة يؼبصش

 يؼشفخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزمُيبد نجُبء انفشٌ انخضفي

 نكهيخػًم رصٕس نزصًيًبد رزُبست رجًيم ا

 رُفيز انؼًم انفُي انًزُٕع انزمُيبد يبسهٕة يجزكش

رذهيم ٔرمييى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبلشخ نزمييى انطالة 

 صيالئٓى

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًذزٕٖ  -

 األسبسي انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًذزٕٖ انًمشس

       >.5  

يذٖ رغطيخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >.5  

 يذبضشاد َظشيخ          أسبنيت انزؼهيى ٔانزؼهى -

 رذسيت ػًهي

 أَشطخ صفيخ 

َظشي   طشيمخ رمٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اػًبل فصهيخ

 ػًهي  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -03

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًيخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًؼيُخ -  

    يزٕافشح    انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال يٕجذ ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -14

%9.74.  َزيجخ رمٕيى انطالة نًمشس -15  

 إلبيخ ثالثخ يؼبسض فُيخ ألػًبل انطالة .2 يمزشدبد رذسيٍ انًمشس -16

يالدظبد انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يمزشدبد انزطٕيش  -.1

 في انؼبو انسبثك

ة ثمبػخ انؼشض .رى إلبيخ ثالثخ يؼبسض فُيخ نهطال1

 ثبنكهيخ

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشدبد )يب  -19

 ْي ٔاألسجبة(

 

 رى رُفيز انًمزشح

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -61

 انًسئٕل ػٍ انزُفيز رٕليذ انزطٕيش رٕصيف انزطٕيش يجبالد انزطٕيش

 أسزبر انًبدح ٔ انٓيئخ انًؼبَٔخانفصم انذساسي انًزذف انخضف  انضيبساد انًيذاَيخ
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 اإلساليي

 يُطمخ انفٕاخيش ثبنًُٕفيخ

ض انخضف ثبنفسطبطيشك  

 االٔل

انفصم انذساسي 

 انثبَي

 اسن هنسق الوادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 د/ يذًٕد دبيذ ػجذ انًؼطي ػيذ
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6161|6102 للعام األكاديوي      

 

معلومات اساسية -أ   
(1الخزف ) اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص -23
 الثانية الفرقة / المستوى -24
( عممي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26

      متوافر           نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27

معيد 2عضو ىيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -28  

 

معلومات متخصصة –ب   
 اإلحصائيات: -21

عدد الطالب الممتحقين  -
 بالمقرر

146 

عدد الطالب المذين أدوا  -
 االمتحان

141 

 نتيجة االمتحان -
 

 %       93.15         132عدد  ناجح : 
 %  6.85          8راسب:  عدد 

ة % لمناجحين النسبة المئوي -
طبقا لمتقديرات الحاصمين 

 عمييا

 %   5.48ممتاز 
 %  32.38جيد جدا 

 %     34.25جيد 
 %4.79مقبول 
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 %2.85راسب   

 تدريس المقرر: -22

الموضوعات التي تم  -
 تدريسيا

 معرفة الجانب التاريخي لعمم الخزف فنيا وتقنيا .
معرفة الخامات واآلدوات الالزمة لتشكيل االشكال 

 يةالخزف
إكساب الطالب الخبرة والميارة في اعداد و تحضير 

 الطينة و طرق تشكيميا.
اعداد تصميمات مبتكرة لالشكال الخزفية المختمفة و 

 المتعددة
 تشكيل االواني و البالطات بالطينة

دراسة االساليب المتنوعة لتوظيف القطعة الفنية 
 ومعالجة سطح االشكال بالبطانات الممونة

أعمال الطالب مع عمل مناقشة لتقييم  تحميل وتقييم
 الطالب زمالئيم

التعرف عمي تقنيات معالجة االسطح الخزفية عمي 
 بالطات خزفية

 التعرف عمي طرق طالء االشكال بالطالء الزجاجي
 معرفة تركيبات مختمفة لطالءات زجاجية بسيطة

 التدريب عمي حرق االشكال الخزفية
 متنفيذ تصميمات الواني صغيرة الحج

يبتكر الطالب عمل فني من خالل ما تم تنفيذه من 
 تصميم

تحميل وتقييم أعمال الطالب مع عمل مناقشة لتقييم 
 الطالب زمالئيم

معرفة الجانب الفني لالفران الخزفية و كيفية حرق 
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 االشكال باسموب معاصر
 معرفة الخامات واألدوات والتقنيات لبناء الفرن الخزفي

 اسب تجميل الكميةعمل تصور لتصميمات تتن
 تنفيذ العمل الفني المتنوع التقنيات ياسموب مبتكر

تحميل وتقييم أعمال الطالب مع عمل مناقشة لتقييم 
 الطالب زمالئيم

% لما تم تدريسو من  -
 المحتوى األساسي المقرر

111%  

مدى التزام القائمين  -
 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -
 ات المقررلموضوع

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -  
 تدريب عممي

 أنشطة صفية 
نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي
 اعمال فصمية

 عممي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العممية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  
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متوافرة       اتالمستمزمات والخام -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 إقامة ثالثة معارض فنية ألعمال الطالب .3 مقترحات تحسين المقرر -26
 

مالحظات المراجعين  -27
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -28
 التطوير في العام السابق

ض فنية لمطالب بقاعة .تم إقامة ثالثة معار 1
 العرض بالكمية

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -29
 )ما ىي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -31

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
المتحف الخزف  الزيارات الميدانية

 اإلسالمي
منطقة الفواخير 

 بالمنوفية
 مركز الخزف

 بالفسطاط

الفصل الدراسي 
 االول

الفصل الدراسي 
 الثاني

أستاذ المادة و الييئة 
 المعاونة

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
 د/ يذًٕد دبيذ ػجذ انًؼطي ػيذ
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 (61نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
0262/     0261للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية
 كلية / التربية النوعية

 قسم : التربية الفنية

 
معلومات اساسية -أ   

 تاريخ الفن المصرى القديم  اسم المقرر ورمزه الكودى -1
 تربية فنية التخصص -2
 الثانية الفرقة / المستوى -3
( عممي -( نظري + )  2)  الساعات المعتمدة عدد الوحدات / -4  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو ىيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

عدد الطالب الممتحقين  -
 بالمقرر

116 

مذين أدوا عدد الطالب ال -
 االمتحان

115 

 نتيجة االمتحان -
 

 %       8779         102عدد  ناجح : 
 7 %  1          14راسب:  عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين  -
طبقا لمتقديرات الحاصمين 

 عمييا

 %    2759ممتاز  
 %  7776جيد جدا 
 %     10734جيد      
 %67724مقبول   

 تدريس المقرر: -2
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 ات التي تم تدريسياالموضوع

 انًٕضٕع
ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 -- 2 َظشح ػبيخ ػهٗ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ ٔفَُٕٓب . 1
َٓش انُٛم ٔدٔسِ فٙ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ فٙ جًٛغ  2

 انًجبالد .
2 -- 

انذكى ٔيكبَخ انًهك فٙ يصش انقذًٚخ ٔ األعش فٙ يصش  3

 انفشػَٕٛخ .
2 -- 

4 

5 

 قٕاػذ انفٍ انًصش٘ 

 ( 5-4) عًبد انفٍ انًصش٘ انقذٚى ( )
4 -- 

 -- 2 ػهى انجُبء فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 6
 -- 2 انؼًبسح انذُٚٛخ ٔ انًؼبثذ انجُبئضٚخ 7
 -- 2 ػًم ايزذبٌ اػًبل عُخ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة 8
 -- 2 األْشايبد انًصشٚخ 9

 -- 2 ش٘ انقذٚىانزصٕٚش ٔ انهٌٕ فٙ انفٍ انًص 11
 -- 2 انُذذ  فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 11
 -- 2 انكزبثخ ٔ انًٕعٛقٙ ٔ األدة ػُذ انًصش٘ انقذٚى 12
 -- 2 . انؼٕايم انزٙ اثشد ػهٗ  انفٍ انًصش٘ انقذٚى 13
 -- 2 انصُبػبد فٙ يصش انقذًٚخ 14

 

% لما تم تدريسو من  -
 المحتوى األساسي المقرر

95%  

قائمين مدى التزام ال -
 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -  
 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  
 شفوي

 اعمال فصمية
 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3
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متوافرة        المراجع العممية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

    المستمزمات والخامات -
  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

رحمة عممية لزيارة المتحف المصرى  17 مقترحات تحسين المقرر -6
 القديم بالقاىرة

مالحظات المراجعين  -7
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ات ما تم تنفيذه من مقترح -8
 التطوير في العام السابق

تم عمل رحمة عممية لزيارة معالم القاىرة  17
 ومنيا المتحف المصرى القديم بالقاىرة

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

 
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
الميدانية الزيارات زيارة مدينة  

 األقصر
الفصل الدراسي 

 االول
أستاذ المادة و الييئة 

 المعاونة
 انزٕقٛغ :                               نذفٛظ ْبسٌٔيذًذ ػجذ دح : ا.و.د / ًبأعزبر ان

 

 انزٕقٛغ:  سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 
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 تقرير هقرر دراسي

0272/     0271للؼام األكاديوي     

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هؼلوهاث اساسيت -أ   

 ربسٚخ انفٍ انًصشٖ انقذٚى  اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -2

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -3

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -72

( ػًهٙ -( َظش٘ + )  2)  ساػاث الوؼتوذةػذد الوحذاث / ال -77  

 طجقبً نالئذخ انكهٛخ الٌظام الوتبغ الختيار لجٌت االهتحاًاث  -70

يزٕافش                ًظام الوراجؼت الخارجيت لالهتحاى -71  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ ػذد القائويي بالتذريس -72

هؼلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -77

 111 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 119 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 %       89.91         98ػذد  َبجخ : 

 %  11.19        11ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    2.75 (3)يًزبص 

 %  6.42( 7)جٛذ جذا 

 %     16.51  (8)  جٛذ

 %64.22 (71)يقجٕل  

 

 تذريس الوقرر: -70

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 الووضوع

ػذد 

ساػاث 

  الٌظر

ػذد 

ساػاث 

 الؼولي

 -- 2 َظشح ػبيخ ػهٗ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ ٔفَُٕٓب . 1

 --   َٓش انُٛم ٔدٔسِ فٙ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ فٙ جًٛغ انًجبالد . 2

 -- 2 األعش فٙ يصش انفشػَٕٛخ .انذكى ٔيكبَخ انًهك فٙ يصش انقذًٚخ ٔ   

4 

5 

 قٕاػذ انفٍ انًصش٘ 

 ( 5-4دٚى ( ) ) عًبد انفٍ انًصش٘ ال
4 -- 

 -- 2 ػهى انجُبء فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 6

 -- 2 انؼًبسح انذُٚٛخ ٔ انًؼبثذ انجُبئضٚخ 7

 -- 2 ػًم ايزذبٌ اػًبل عُخ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة 8

 -- 2 األْشايبد انًصشٚخ 9

1

  

 انزصٕٚش ٔ انهٌٕ فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
2 -- 

 -- 2 انُذذ  فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 11

 -- 2 انكزبثخ ٔ انًٕعٛقٙ ٔ األدة ػُذ انًصش٘ انقذٚى 12

 -- 2 . انؼٕايم انزٙ اثشد ػهٗ  انفٍ انًصش٘ انقذٚى 13

  -- 2 انصُبػبد فٙ يصش انقذًٚخ 14
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕٖ  -

 بعٙ انًقشساألع

95%  
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يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًذزٕٖ انًقشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >85  

يذبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -71

يزٕافشح        ًشاجغ انؼهًٛخ ان -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕفشح   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

%   86.14        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

 سدهخ ػهًٛخ نضٚبسح انًزذف انًصشٖ انقذٚى ثبنقبْشح .2 يقزشدبد رذغٍٛ انًقشس -16

خبسجٍٛٛ يالدظبد انًشاجؼٍٛ ان -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -18

 فٙ انؼبو انغبثق

رى ػًم سدهخ ػهًٛخ نضٚبسح يؼبنى انقبْشح ٔيُٓب  .2

 انًزذف انًصشٖ انقذٚى ثبنقبْشح

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشح

 

 خطت التطوير للوقرر للؼام القادم: -02

انزطٕٚشيجبالد   انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش 

انفصم انذساعٙ  صٚبسح يذُٚخ األقصش انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 انزٕقٛغ :                          يذًذ ػجذ انذفٛظ ْبسٌٔأعزبر انًبدح :  أ.و.د /                  

                 

 انزٕقٛغ :           سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ : أ.د / يٛالد اثشاْٛى يزٗ                  
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 تقرير هقرر دراسي

0273/     0272للؼام األكاديوي     

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هؼلوهاث اساسيت -أ   

 ربسٚخ انفٍ انًصشٖ انقذٚى  اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -73

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -74

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -71

( ػًهٙ -( َظش٘ + )  2)  ػذد الوحذاث / الساػاث الوؼتوذة -72  

 طجقبً نالئذخ انكهٛخ الٌظام الوتبغ الختيار لجٌت االهتحاًاث  -73

يزٕافش                ًظام الوراجؼت الخارجيت لالهتحاى -02  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ ػذد القائويي بالتذريس -07

هؼلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -07

 146 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 118 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 %       97.95         131ػذد  َبجخ : 

 %   11.2         15ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

   %  3.4يًزبص  

 %  11.2جٛذ جذا 

 %     21.9جٛذ      

 %52.7يقجٕل   

 

 تذريس الوقرر: -00

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 -- 2 َظشح ػبيخ ػهٗ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ ٔفَُٕٓب . 1

 -- 2 د .َٓش انُٛم ٔدٔسِ فٙ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ فٙ جًٛغ انًجبال 2

 -- 2 انذكى ٔيكبَخ انًهك فٙ يصش انقذًٚخ ٔ األعش فٙ يصش انفشػَٕٛخ . 3

4 

5 

 قٕاػذ انفٍ انًصش٘ 

 ( 5-4) عًبد انفٍ انًصش٘ انقذٚى ( )
4 -- 

 -- 2 ػهى انجُبء فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 6

 -- 2 انؼًبسح انذُٚٛخ ٔ انًؼبثذ انجُبئضٚخ 7

 -- 2 يغزٕ٘ انطالة ػًم ايزذبٌ اػًبل عُخ نقٛبط 8

 -- 2 األْشايبد انًصشٚخ 9

 -- 2 انزصٕٚش ٔ انهٌٕ فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 11

 -- 2 انُذذ  فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 11

 -- 2 انكزبثخ ٔ انًٕعٛقٙ ٔ األدة ػُذ انًصش٘ انقذٚى 12

 -- 2 . انؼٕايم انزٙ اثشد ػهٗ  انفٍ انًصش٘ انقذٚى 13

  -- 2 انقذًٚخ انصُبػبد فٙ يصش 14
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

95%  
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يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًذزٕٖ انًقشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >85  

يذبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

ٕ٘شف  

 اػًبل فصهٛخ

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -01

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

%   87.35    َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 انًصشٖ انقذٚى ثبنقبْشح سدهخ ػهًٛخ نضٚبسح انًزذف .3 يقزشدبد رذغٍٛ انًقشس -26

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -28

 فٙ انؼبو انغبثق

رى ػًم سدهخ ػهًٛخ نضٚبسح يؼبنى انقبْشح ٔيُٓب  .3

 انًزذف انًصشٖ انقذٚى ثبنقبْشح

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -29

 ْٙ ٔاألعجبة(

 دبدرى رُفٛز انًقزش

 

 خطت التطوير للوقرر للؼام القادم: -12

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح يذُٚخ األقصش انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 انزٕقٛغ :                          يذًذ ػجذ انذفٛظ ْبسٌٔأعزبر انًبدح :  أ.و.د /             

                 

 انزٕقٛغ :            سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ : أ.د / يٛالد اثشاْٛى يزٗ            
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 تقرير هقرر دراسي

0202/     0273للؼام األكاديوي     

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هؼلوهاث اساسيت -أ   

 ربسٚخ انفٍ انًصشٖ انقذٚى  الكودىاسن الوقرر ورهزٍ  -00

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -01

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -02

( ػًهٙ -( َظش٘ + )  2)  ػذد الوحذاث / الساػاث الوؼتوذة -03  

 طجقبً نالئذخ انكهٛخ الٌظام الوتبغ الختيار لجٌت االهتحاًاث  -04

يزٕافش                ًظام الوراجؼت الخارجيت لالهتحاى -01  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ قائويي بالتذريسػذد ال -02

هؼلوهاث هتخصصت –ب   

 :اإلحصائياث -31

 211 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 195 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 %       96,84         184ػذد  َبجخ : 

 %   3,16          11ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 قذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓبنهز

 %    2.71( 5يًزبص )

 %  11.41( 21جٛذ جذا )

 %     31.43(   56جٛذ   )

 %55.43( 112يقجٕل  )

 

 تذريس الوقرر: -10

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ًٕضٕعنا

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 -- 2 َظشح ػبيخ ػهٗ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ ٔفَُٕٓب . 1

 -- 2 ش انُٛم ٔدٔسِ فٙ انذضبسح انًصشٚخ انقذًٚخ فٙ جًٛغ انًجبالد .َٓ 2

 -- 2 فٙ يصش انقذًٚخ.ٔ األعش  ،انذكى ٔيكبَخ انًهك 3

4 

5 

 قٕاػذ انفٍ انًصش٘ 

 ( 5-4) عًبد انفٍ انًصش٘ انقذٚى ( )
4 -- 

 -- 2 ػهى انجُبء فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 6

 -- 2 ئضٚخانؼًبسح انذُٚٛخ ٔ انًؼبثذ انجُب 7

 -- 2 ػًم ايزذبٌ اػًبل عُخ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة 8

 -  2 األْشايبد انًصشٚخ 9

 -- 2 انزصٕٚش ٔ انهٌٕ فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 11

 -- 2 انُذذ  فٙ انفٍ انًصش٘ انقذٚى 11

 -- 2 انكزبثخ ٔ انًٕعٛقٙ ٔ األدة ػُذ انًصش٘ انقذٚى 12

 -- 2 . نًصش٘ انقذٚىانؼٕايم انزٙ اثشد ػهٗ  انفٍ ا 13

  -- 2 انصُبػبد فٙ يصش انقذًٚخ 14
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًذزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

95%  
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يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًذزٕٖ انًقشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >85  

يذبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

شطخ صفٛخ أَ  

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -11

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕفشح   انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

%  85.4   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

 سدهخ ػهًٛخ نضٚبسح انًزذف انًصشٖ انقذٚى ثبنقبْشح .4 غٍٛ انًقشسيقزشدبد رذ -36

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -38

 فٙ انؼبو انغبثق

انزْبة إنٗ انًزذف انًصشٖ ثغجت جبئذخ رؼزس  .4

 كٕسَٔب

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -39

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 ٛز انًقزشدبدرى رُف

 خطت التطوير للوقرر للؼام القادم: -22

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح يذُٚخ األقصش انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 انزٕقٛغ :                          بسٌٔيذًذ ػجذ انذفٛظ ْأعزبر انًبدح :  أ.و.د /              

                 

 انزٕقٛغ :            سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ : أ.د / يٛالد اثشاْٛى يزٗ            
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 تقزيز مقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 ربسٚخ انفٍ انقجطٙ اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -1

 116 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 111 انزٍٚ أدٔا االيزحبٌػذد انطالة  -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %       12.20( ثُغجخ  )101ػذد)  َبجح : 

 (  %       1.20(  ثُغجخ  ) 2ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       23.42ثُغجخ   (  26يًزبص :  )

   %       24.32( ثُغجخ  27جٛذ جذا : )

 %            24.32(     ثُغجخ   27جٛذ : )

 % 26.12(  ثُغجخ   21يقجٕل : )

    

 رذسٚظ انًقشس: -2

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 1
 

2  

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 2
 

2  

 .يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ 3
 

2  

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 4

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 5

  2 انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ انفٍ انقجطٙ . 6

 إخزجبس يُزصف انفصم انذساعٗ. 7
 

2  

 يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح. 2

 
2  
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  2 انزطٕس انًؼًبس٘ نًُػ انذٚش . 1

 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2  

 انجذاٚبد األٔنٙ نهزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ)يقبثشانججٕاد(. 11

 
2  

 رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 12
 

2  

 انقٛى انزقُٛخ فٙ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 13
 

2  

 أخزجبس انزحشٚشٖ 14
 

2  

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%  

ٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ يذ -

 انًقشس

       >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >25  

( يحبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

ػًهٙ(  √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

( %   77.61)     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

  يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -6

 خ انصفٛخ.صٚبدح األَشط -

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -2

 فٙ انؼبو انغبثق

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .1

يقزشحبد )يب يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ  -1

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.

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

 

صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .  

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ ٚزجغ انفٍ انقجطٗ يغ 

كزبثخ ثُٛبرّ انزبسٚخٛخ 

 انذانّ ػهّٛ.

رحهٛم ػًم ٔاقغ 

 ػًم ٔاحذ كم شٓش

انطالة يغؤنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

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

6102/     6102للعام األكاديمي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -2

ُٛخرشثٛخ ف انزخصص -1  

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -11

 110 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 103 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %        12.73( ثُغجخ  )   102ػذد)   َبجح : 

 (  %        7.27(  ثُغجخ  )   2ساعت:  ػذد  ) 

% نهُبجحٍٛ غجقب  انُغجخ انًئٕٚخ -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       22.12ثُغجخ  (  31يًزبص :  )

   %       22.73ثُغجخ  ( 25جٛذ جذا : )

      %       23.64(   ثُغجخ  26)  جٛذ : 

 % 12.12ثُغجخ  ( 20يقجٕل :  )

    

 رذسٚظ انًقشس: -12

 

 

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 ُظش٘ان

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 1
 

2  

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 2
 

2  

 يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ. 3
 

2  

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 4

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 5

  2 انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ انفٍ انقجطٙ . 6

 إخزجبس يُزصف انفصم انذساعٗ. 7
 

2  

 يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح. 2

 
2  
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  2 انزطٕس انًؼًبس٘ نًُػ انذٚش . 1

 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2  

 انجذاٚبد األٔنٙ نهزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ)يقبثشانججٕاد(. 11

 
2  

 رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 12
 

2  

 ٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ.انقٛى انزقُٛخ فٙ انزص 13
 

2  

 أخزجبس انزحشٚشٖ 14
 

2  

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

       >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >25  

( يحبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٚخ ٔرُظًٛٛخ:قٕٛد إداس -14

( %  26.11)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

  يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -16

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. -

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

ٍ يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٛٛ -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -12

 فٙ انؼبو انغبثق

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -11

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 غ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.ٔاألعجبة: رشج

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -20
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 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 

صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .  

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ ٚزجغ انفٍ انقجطٗ يغ 

كزبثخ ثُٛبرّ انزبسٚخٛخ 

 انذانّ ػهّٛ.

غ رحهٛم ػًم ٔاق

 ػًم ٔاحذ كم شٓش

انطالة يغؤنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

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

انزبسٚخ:   /   /      
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 تقزيز مقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديمي     
خقغى : انزشثٛخ انفُٛ  

 

معلومات اساسية -أ   

 ربسٚخ انفٍ انقجطٙ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -21

 102 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 102 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (%        14.44( ثُغجخ  )   102) ػذد  َبجح : 

 (  %       5.55(  ثُغجخ  )   6ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       73.14ثُغجخ  (  71يًزبص :  )

   %       33.33ثُغجخ  ( 36جٛذ جذا : )

      %       14.21(   ثُغجخ  16)  جٛذ : 

 % 7.40ثُغجخ  ( 2:  ) يقجٕل

    

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 1
 

2  

 َجزح ػٍ َشأح انفٍ انقجطٙ. 2
 

2  

 يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ. 3
 

2  

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 4

  2 خصبئص انفٍ انقجطٙ . 5

  2 انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ انفٍ انقجطٙ . 6

 اخزجبس يُزصف انفصم انذساعٙ. 7
 

2  

 يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح. 2

 
2  

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

2  

 انججٕاد(. انجذاٚبد األٔنٙ نهزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ  )يقبثش 11

 
2  

 رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 12
 

2  

 انقٛى انزقُٛخ فٙ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 13
 

2  

 اخزجبس انزحشٚش٘ 14
 

2  

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

       >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

       >25  

( يحبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

( %  27.24)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. - يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -26

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 ش انخبيبد ٔاالدٔاد انالصيخ نهطالة.رٕفٛ -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

صٚبسح يٕاقغ انًزبحف ػجش االَزشَذ -    

 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -22

 فٙ انؼبو انغبثق

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .1

 صٚبسح يٕاقغ انًزبحف ػجش االَزشَذ .2

نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  يب -21

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزحف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔاالدٔاد انالصيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -30

طٕٚشرٕصٛف انز يجبالد انزطٕٚش  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش 



 

 

 

 

                                                                                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 9 - 

 

 

صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .  

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ ٚزجغ انفٍ انقجطٙ يغ 

كزبثخ ثُٛبرّ انزبسٚخٛخ 

 انذانخ ػهّٛ.

رحهٛم ػًم ٔاقغ 

 ػًم ٔاحذ كم شٓش

انطالة يغؤٔنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

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

6161   / 6102للعام األكاديمي     
 

انزشثٛخ انفُٛخ قغى:  

 

معلومات اساسية -أ   

ٗربسٚخ انفٍ انقجط اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

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

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

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

ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ  (1) ثبنزذسٚظػذد انقبئًٍٛ  -22  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -31

 113 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

قبيٕا ثشفغ األثحبس ػذد انطالة انزٍٚ  -

 يُصخ انجبيؼخ ػهٗ

113 

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

        %( 16.37(   ثُغجخ )126)ػذد َبجح: 

 %        (3.63)(   ثُغجخ 7ساعت: ػذد )

خ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب انُغج -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

        ( %ٕٚجذ ال)ثُغجخ  يًزبص:

          % ٕٚجذ(ال ثُغجخ )جٛذ جذا: 

             % (ٕٚجذ ال)ثُغجخ    جٛذ  

        % (ٕٚجذ ال) يقجٕل: ثُغجخ

 

 َظشاً إلنغبء انزقذٚشاد ٔاالكزفبء ثُبجح أ ساعت فقػ

 رذسٚظ انًقشس: -32

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 .َشأح انفٍ انقجطَٙجزح ػٍ  1
 2  

 .َشأح انفٍ انقجطَٙجزح ػٍ  2      
 

2 
 

 .يشاحم رطٕس انفٍ انقجطٙ 3
 

2 
 

  2 .خصائص الفن القبطي  4

  2 .خصائص الفن القبطي  5

  2 انفٍ انقجطٙ . انؼٕايم انحعبسٚخ انًؤصشح ػهٙ 6

 إخزجبس يُزصف انفصم انذساعٗ. 7
 

2 
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 .يصبدس ٔسٔافذ انفٍ انقجطٙ فٙ يشاحهّ انًجكشح 2

 

2 
 

  2 التطور المعماري لنمط الدير . 1

 انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ. 10
 

2 
 

 .البدايات األولي للتصوير الجداري القبطي)مقابرالبجوات( 11

 

2 
 

 .انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ رحهٛم نجؼط ًَبرط يٍ 12
 

2 
 

 .انقٛى انزقُٛخ فٙ انزصٕٚش انجذاس٘ انقجطٙ 13
 

2 
 

 أخزجبس انزحشٚشٖ 14
 

2 
 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

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

   انًطٕسح.اعهٕة انًحبظشح 

  ٌانؼًهٙ.اعهٕة انجٛب 

  انزُْٙ.اعهٕة انؼصف 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

  انزؼبَٔٙ.اعزشارٛجٛخ انزؼهى 

 انجحش.د اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔحهقب 

 الي نهاية الفصل الذراسي الثاني م01/3/6161من  

اعزخذاو انًُصبد اإلنكزشَٔٛخ ٔ شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ 

(WhatsApp   google class room - ) 

 

   غشٚقخ رقٕٚى انطالة -

أػًبل عُخ    

انجبيؼخ( سفؼّ ػهٙ يُصخ ثحش يقذو يٍ انطالة رى  

Online( 

 ٚظ:انزذساإليكبَبد انًزبحخ  -33

 بنك المعرفة انًشاجغ انؼهًٛخ  -

  بنك المعرفة    انٕعبئم انًؼُٛخ -

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  
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 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

)     ( %     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

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

  طٛخ.انقج

  ػشض صٕس نألصبس انقجطٛخ. -

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -32

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

 انفُٛخ انزٙ ٚذسعٓب انطالة  ٔانًجبالد انقجطٗ

خالل  قجطٗثُجزِ ػٍ َشأح ٔثذاٚبد انفٍ اناإلنًبو  -

انضالس أعبثٛغ األٔنٙ يٍ انفصم انذساط انضبَٙ 

ٔاعزكًبل رُفز انشعٕيبد يٍ خالل شجكخ انزٕاصم 

 WhatsAppاالجزًبػٙ   

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -31

 ْٙ ٔاألعجبة(

 .رٕفٛش صٚبساد نجؼط األيبكٍ األصشٚخ انقجطٛخ :المقتزحات

 

ٔاَقطبع  انًبدٚخٛبد ػذو رٕافش اإليكبَ :التنفيذاسباب عذم 

 انذساعخ ثغجت اَزشبس جبئحخ كٕسَٔب

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -40

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

رذسٚت انطبنت ػهٙ رُفٛز  انزقُٛخ

سعٕيبرّ انُٓذعخ يٍ خالل 

انزذسة انجٛذ ػهٗ اعزخذاو 

 األدٔاد انُٓذعخ

صم انذساعٙ خالل انف 

 انضبَٙ

 ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

 

 

انزبسٚخ:   /   /                       انزٕقٛغ:            يٛالد إثشاْٛى يزٗ/ انًبدح: ا.داعى يُغق   
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( 2تصوين )تقزيز هقزر   

2022/     2026للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية
 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

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

  نجُخ صالصٛخ جُخ االيزذبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس ن -5

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

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

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -1

 116 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 111 ذبٌػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيز -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (%       95.49(   ثُغجخ )  106ػذد  )  َبجخ : 

 (%         4.50(     ثُغجخ  ) 5ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        23.22ثُغجخ  )   27يًزبص :   

   (  %         25.00ثُغجخ  ) 29جٛذ جذا : 

      (  %        24.14ثُغجخ  )  22    جٛذ : 

 ( %         12.97ثُغجخ  )   22يقجٕل :  

 

 

 رذسٚظ انًقشس: -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  ٌٕ .رجبسة نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انه ػًم 2

 4  . نذساعخ نألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخنذائشح انهٌٕ  رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ  رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ رادػًم  6

 نزذسٚت انطبنت ػهٗ ارضاٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

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

 4  ٘ انطالة . ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ 10

رصًٛى نٕدبد صخشفٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل  11

 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .
 4 

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  ٛى انطالة .اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛ 14

ػًم اعكزشبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت  16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

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

 انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجًبنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب 
 2 

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

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة . 24

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

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 نًقشسانًذزٕٖ األعبعٙ ا

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

 ٔػبد.    اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًشش 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 . اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔدهقبد انجذش 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -3



 

- 3 - 

 

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: قٕٛد -4

( % 77.29)       َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

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

 .انزصًًٛبد 

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .2

رشاثٛضح ضٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 د ثأدساط نذفع انزصًًٛبد .طبٔال .3

 رٕفٛش ادٕاض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح األنٕاٌ . .4

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .5

داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نزغٓٛم ػًم انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

بد انزطٕٚش يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشد -2

 فٙ انؼبو انغبثق

ػًم اجزًبع نهجٕدح ٚضى كم األػضبء  انقبئًٍٛ  .1

ثزذسٚظ انزصًٛى فٙ انقغى نزذذٚذ ٔرقغٛى انًذزٕ٘ 

انًشاد رذسٚغّ نهطالة ػهٙ عُٕاد انذساعخ يغ 

 يشاػبد انزذسط انؼهًٙ ٔانفُٙ .

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(
 د ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ : رٕفٛش خبيب الوقتزحات

 نزُفٛز كم انًششٔػبد )انزصًًٛبد( .

 ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ . اسباب عذم التنفيذ : 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

ٛبد يخزهفخ خبيبد ٔ رقُ

  

خالل انؼبو انذساعٙ   ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 

 اعى يُغق انًبدح:  ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًش          انزٕقٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   
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 (16ًَٕرط سقى )

(  2تصوين ) تقزيز هقزر  

2022/     2022للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -2  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -9

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

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

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

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

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

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -11

 110 ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -

 102 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (   ثُغجخ )  (%        92 د  )ػذ  َبجخ : 

 (     ثُغجخ  )  (%        4 ساعت:  ػذد  )

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       26.47 ثُغجخ  )  (27)يًزبص :  

   (  %       20.59ثُغجخ  )( 21)جٛذ جذا : 

      (  %       13.73ثُغجخ  )  (14) جٛذ : 

 ( %       35.29ثُغجخ  ) (36)يقجٕل :  

 رذسٚظ انًقشس: -12

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  رجبسة نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ . ػًم 2

 4  . ألعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخنذساعخ نألنٕاٌ انذائشح انهٌٕ  رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ راد انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ ػًم  6

 اٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  نزذسٚت انطبنت ػهٗ ارض
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

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

 كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزصًٛى . 
 2 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة .  10

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

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 14

ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت  ػًم اعكزشبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ 16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

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

 انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجًبنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب 
 2 

يذنٕنّ  رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  إلدساك خصبئص انهٌٕ ٔ 20، 19

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة . 24

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

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 نًقشسا

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 نًُبقشخ ٔدهقبد انجذش .اعزشارٛجٛخ ا 

 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  
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غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

( % 23.11 )     ى انطالة نًقشسَزٛجخ رقٕٚ -15  

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

 ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد . ضٕئٛخرشاثٛضِ  –كشاعٙ 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . .2

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .3

ػهٙ انطالة ٔ يُغ  داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغٓٛم

 اعزغالنٓى .

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -12

 فٙ انؼبو انغبثق

رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز  .1

  .انزصًًٛبد 

رٕفٛش دٕض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح األنٕاٌ  .2

 ثًجُٙ انزشثٛخ انفُٛخ . 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألعجبة(
 الوقتزحات:

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  .1

( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  ضٕئٛخرشاثٛضِ  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد  .2

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .3

ٓٛم ػهٙ انطالة ٔ داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغ

 يُغ اعزغالنٓى .

 : التنفيذاسباب عذم 

  ثبنُغجخ نهًقزشح األٔل ٔ انضبَٙ ضؼف

 اإليكبَٛبد .

  ايب انًقزشح انضبنش جبس٘ ػًم اإلجشاءاد

 انقبََٕٛخ نزُفٛزِ .

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  خالل انؼبو انذساعٙ

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 

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

انزبسٚخ:   /   /      
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(  2تصوين ) تقزيز هقزر  

2029/     2022للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

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

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

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

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

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -21

146  ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -  

141  دٔا االيزذبٌػذد انطالة انزٍٚ أ -  

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (%        (   ثُغجخ )   132ػذد  )   َبجخ : 

 (%         (     ثُغجخ  ) 3ساعت:  ػذد  )  

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        66.67ثُغجخ  )   94يًزبص :  

     (  %      12.77 ثُغجخ  ) 12جٛذ جذا : 

      (  %        9.22 ثُغجخ  )  13   جٛذ : 

 ( %        9.22 ثُغجخ  )  13يقجٕل :  

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  ٌ .رجبسة نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انهٕ ػًم 2

 4  . نذساعخ نألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخنذائشح انهٌٕ  رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ راد ػًم  6

 نزذسٚت انطبنت ػهٗ ارضاٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

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

 كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزصًٛى . 
 2 
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 4  انطالة .  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ 10

رصًٛى نٕدبد صخشفٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل  11

 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .
 4 

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  ى انطالة .اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛٛ 14

ػًم اعكزشبد  ٔ رجبسة يزُٕػخ ثبعزخذاو األشكبل انُٓذعٛخ   نزذسٚت  16، 15

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

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

 انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجًبنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب 
 2 

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

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة . 24

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

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 ًقشسانًذزٕٖ األعبعٙ ان

100%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

 بد.    اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػ 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 . اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔدهقبد انجذش 

 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   

 

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -23
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يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ د إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ:قٕٛ -24

( %  26.27)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

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

رشاثٛضِ ضٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . .7

 

 يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

 

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -22

 فٙ انؼبو انغبثق

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .2

داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغٓٛم ػهٙ انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب  -29

 ْٙ ٔاألعجبة(
 الوقتزحات:

 –صبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ رجٓٛض انقبػبد ثأ -1

رشاثٛضِ ضٕئّٛ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . -2

 

 : التنفيذاسباب عذم 
 ضؼف اإليكبَٛبد  -1

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -30

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  خالل انؼبو انذساعٙ

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

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

انزبسٚخ:   /   /      
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(  2تصوين ) تقزيز هقزر  

2020/     2029للعام األكاديوي     

 قسن : التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

( 2رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انضبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

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

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

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

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

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -31

192  ػذد انطالة انًهزذقٍٛ ثبنًقشس -  

190  ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -  

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

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

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

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        43.75ثُغجخ  )   24يًزبص :  

   (  %       25ثُغجخ  ) 42جٛذ جذا : 

      (  %       14.52ثُغجخ  )  22   جٛذ : 

 ( %        16.66 ثُغجخ  ) 32يقجٕل :  

 رذسٚظ انًقشس: -32

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 4  رؼشٚف انطبنت َجزح ػٍ انهٌٕ . 1

 4  رجبسة نَٕٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ . ػًم 2

 4  . نذساعخ نألنٕاٌ األعبعٛخ ٔ انضبَٕٚخٌٕ نذائشح انه رجبسةػًم  3

 4  ػًم رذسٚجبد نَٕٛخ ٚغزخذو فٛٓب انطبنت انزذسط انهَٕٙ . 4

رجبسة ثبعزخذاو دسجبد انهٌٕ انفبرخ ٔ انغبيق   نزذسٚت انطبنت ػًم  5

 ػهٗ اعزخذاو انهٌٕ  .
 4 

رجبسة ثبعزخذاو األنٕاٌ راد انزشدداد انؼبنٛخ ٔ انًُخفضخ ػًم  6

 ذسٚت انطبنت ػهٗ ارضاٌ انهٌٕ داخم انؼًم انفُٙ  نز
 4 

 4  اعزكًبل انزذسٚجبد  انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 7

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

 كؼُصش أعبعٙ يٍ ػُبصش انزصًٛى . 
 2 
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 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة .  10

صخشفٛخ نزذسٚت انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل رصًٛى نٕدبد  11

 انزصًًٛٛخ  ٔٔضغ انخطخ انهَٕٛخ انًُبعجخ .
 4 

 2  رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثأنٕاٌ انجٕاػ  .                                                   12،13

 4  اعزكًبل انزصًًٛبد انغبثقخ ٔرقٛٛى انطالة . 14

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

 2  انطبنت ػهٗ رٕنٛذ ٔ خهق انذهٕل انًُبعجخ 

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

 انطجٛؼٛخ ٔاعزُجبط انقٛى انجًبنٛخ ٔ انزشكٛهٛخ فٛٓب 
 2 

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

 فٙ انؼًم انفُٙ ٔرقٛٛى انطالة .
 2 

21 ،22 

23 

ػًم رجبسة يزُٕػخ يٍ خالل إدساك انُظى انُٓذعٛخ ٔ انؼالقبد 

 انجصشٚخ انطجٛؼٛخ ٔ رُفٛز انزصًًٛبد ثأنٕاٌ انجٕاػ  .
 12 

 4  ػًم ايزذبٌ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة . 24

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

انهَٕٛخ إلثشاص جًبنٛبد انزصًٛى ٔ رطجٛق انزصًًٛبد ٔ رُفٛزْب ثبنهٌٕ  

. 

 2 

 4  اعزكًبل ػًم انزصًًٛبد  . 27

 4  إخشاط انؼًم ، ٔرقٛٛى انطالة . 22

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًقشس

100%   

ٍ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ يذٖ انزضاو انقبئًٛ -

 انًقشس

  >25  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

  >25  

 اعهٕة انًذبضشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 . ُْٙاعهٕة انؼصف انز 

 .اعزشارٛجٛخ دم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 بَٔٙ .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼ 

 . اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔدهقبد انجذش 

 انزؼهى ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ

(WhatsApp) ٔانًُصخ االنٛكزشَٔٛخ google class 

room 

شفٕ٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

ػًهٙ   
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 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -33

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انًؼُٛخ انٕعبئم -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

( %  26.27)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

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

ػبد رشاثٛضِ ضٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔ –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . .9

 

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -37

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

 

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد انزطٕٚش  -32

 فٙ انؼبو انغبثق

رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .3

داخم انكهٛخ ٔرذذ إششافٓب نهزغٓٛم ػهٙ انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

 

ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشدبد )يب يب نى  -39

 ْٙ ٔاألعجبة(
 الوقتزحات:

 –رجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) طبٔالد سعى ُْذعٙ  -3

رشاثٛضِ ضٕئّٛ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 طبٔالد ثأدساط نذفع انزصًًٛبد . -4

 

 اسباب عذم التنفيذ :
 ضؼف اإليكبَٛبد  -2

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -40

شيجبالد انزطٕٚ  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش 

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ  خالل انؼبو انذساعٙ

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

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

انزبسٚخ   
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 النوعية التربية / كلية                                                                                         المنوفية / جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 1720  /  1620 األكاديمي للعام

 الفنٌة التربٌة : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 1 خشب أشغال الكودى ورمزه المقرر اسم.1 

 الفنٌة التربٌة التخصص.2 

 الثانٌة المستوى / الفرقة.3 

 عملً ( 3 ) + نظري (  ) المعتمدة الساعات / الوحدات عدد.4 

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

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

 معٌد ( 1 ) + تدرٌس هٌئة عضو ( 1 ) بالتدرٌس القائمٌن عدد.7 

 
 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائٌات.1 

 116 بالمقرر الملتحقٌن الطالب عدد- 

 112 االمتحان أدوا الذٌن الطالب عدد- 

       % ( 93.97 ) بنسبة  (109)  عدد  : ناجح االمتحان نتٌجة- 

       %  ( 6.03)  بنسبة    (7 )   عدد  :راسب



 

 

2 

 للناجحٌن % المئوٌة النسبة- 

 علٌها الحاصلٌن للتقدٌرات طبقا
        %  ( 15.52 )  بنسبة  18    : ممتاز

          %  (  17.24)  بنسبة  20 : جدا جٌد

             %  (  18.97)  بنسبة  22      : جٌد

        %  ( 42.24 )  بنسبة  49   : مقبول

 :المقرر تدرٌس.2 

 

 

 

 تذرٌسها تم انتً انمىضىعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملً

 المستخدمة والمصنعة الطبٌعٌة األخشاب أنواع-  1 
 .استخداماتها ومدى تشكٌلها وطرق

(1 - 3 ) 

6 3 

 النجارة أعمال فً المستخدمة واألدوات العدد،-  4 
 .وحفظها صٌانتها وطرق

(4 - 6 ) 
3 6 

 وانكهزتٍة انٍذوٌة واألدوات انعذد الهم دراسة-  7 

 انخشثٍة انمشغىنة تىفٍذ فً انمستخذمة وانمٍكاوٍكٍة

           الفني المشروع وتنفيذ تصميم متابعة مع

(7 - 9 ) 

3 6 

 تجهٍز وخطىات األخشاب تكىىنىجٍا عه دراسة-  14 

 وضع فً وانثذء وانمصىعة انطثٍعٍة االخشاب

                                    انفىً انعمم تصمٍمات

(10 -12 ) 

6 3 

  شفوي اختبار  

(13) 
  

 فىىن فً انخشة الشغال تارٌخٍة دراسة:-  15 

 وانمعاصز انحذٌث وانفه انساتقة انحضارات

(١٦- ١٤ ) 

9  



 

 

3 

 أشغال فى انمستخذمة وانتقىٍات انمهارات،-  20 

 .انخشة

(١٨- ١٥ ) 

 9 

 وٌمز مثتكز تكىٌه ٌعتمذ وانذي انمشزوع تىفٍذ -  25 

 (  انذهاوات-انتطعٍم -انحفز-انتصمٍم) تمزاحم

(19- 22) 

 12 

 استخدام فى الضرورٌة المهارات على التدرٌب-   
 . ونفعٌا جمالٌا وتوظٌفها األخشاب
(23 - 24 ) 

 9 

 )                             انمختهفة انتشطٍة أسانٍة-   

٢٦ - ٢٥)  9 

 الخشبٌة، لألعمال والنفعٌة الجمالٌة الوظائف إظهار -  
 . وتحلٌلها وصفها على والقدرة        

(27) 

3  

          تقٌٌم المشارٌع النهائً 28 
 (28 ) 

 3 

 

 

 تدرٌسه تم لما المئوٌة النسبة- 
 المقرر األساسً المحتوى من

100% 

 بالتدرٌس القائمٌن التزام مدى- 
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطٌة مدى- 
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرٌة محاضرات (   ) والتعلم التعلٌم أسالٌب- 

 عملً تدرٌب (   )

  حالة دراسة (   )

  فصلٌة أنشطة (   )

 تعاونً تعلٌم (   )

 وحوار مناقشة (   )



 

 

4 

  وجماعً فردي بحث (   )

 نظري (   ) الطالب تقوٌم طرٌقة- 

 شفوي (   )

  فصلٌة أعمال (   )

 عملً (   )

 : التدرٌس المتاحة اإلمكانات.3 

     متوافرة     العلمٌة المراجع- 

    متوافرة    المعٌنة الوسائل- 

    متوافرة    والخامات المستلزمات- 

 إدارٌة قٌود ٌوجد ال :وتنظٌمٌة إدارٌة قٌود.4 

 % (  98   )     لمقرر الطالب تقوٌم نتٌجة.5 

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر.1  المقرر تحسٌن مقترحات.6 
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر.2 
 CNC مثل الخشب أشغال

 المراجعٌن مالحظات.7 

 (وجدت إن) الخارجٌٌن

 ٌوجد ال



 

 

5 

 مقترحات من تنفٌذه تم ما.8 
 السابق العام فً التطوٌر

 الٌدوٌة واألدوات العدد بعض توفٌر.1

 . والكهربٌة

 من تنفٌذه ٌتم لم ما.9 

 هً ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر
 التعلٌمً CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوٌر خطة.10 

 التنفٌذ عن المسئول التطوٌر توقٌت التطوٌر توصٌف التطوٌر مجاالت

التدرٌب علً 
بعض الماكٌنات 

الحدٌثة بما ٌتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدرٌب
 الكاكٌنات علً

 ال مثل الحدٌثة
CNC والبرامج 

 علٌها ٌعمل التً
 المشغوالت وتنفٌذ
 ٌمكن التً النفعٌة

 وتكون تسوٌقها
 لمشروع نواة

 صغٌر

 التدرٌس هٌئة اعضاء دراسٌان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهٌئة

 
 

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

    /       /      :التارٌخ                                          : التوقٌع  
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 النوعية التربية / كلية                                                                                         المنوفية / جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 1820  /  1720 األكاديمي للعام

 الفنٌة التربٌة : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 1 خشب أشغال الكودى ورمزه المقرر اسم.1 

 الفنٌة التربٌة التخصص.2 

 الثانٌة المستوى / الفرقة.3 

 عملً ( 3 ) + نظري (  ) المعتمدة الساعات / الوحدات عدد.4 

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

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

 معٌد ( 1 ) + تدرٌس هٌئة عضو ( 1 ) بالتدرٌس القائمٌن عدد.7 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائٌات.1 

 110 بالمقرر الملتحقٌن الطالب عدد- 

 103 االمتحان أدوا الذٌن الطالب عدد- 

       % ( 91.82 ) بنسبة  (101)  عدد  : ناجح االمتحان نتٌجة- 

       %  ( 8.18)  بنسبة    (9 )   عدد  :راسب

 للناجحٌن % المئوٌة النسبة- 

 علٌها الحاصلٌن للتقدٌرات طبقا
        %  ( 8.18 )  بنسبة  9    : ممتاز

          %  (  14.55)  بنسبة  16 : جدا جٌد

             %  (  29.9)  بنسبة  32      : جٌد

        %  ( 40.00 )  بنسبة  44   : مقبول
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 :المقرر تدرٌس.2 

 

 

 

 تذرٌسها تم انتً انمىضىعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملً

 المستخدمة والمصنعة الطبٌعٌة األخشاب أنواع-  1 
 .استخداماتها ومدى تشكٌلها وطرق

(1 - 3 ) 

6 3 

 النجارة أعمال فً المستخدمة واألدوات العدد،-  4 
 .وحفظها صٌانتها وطرق

(4 - 6 ) 
3 6 

 وانكهزتٍة انٍذوٌة واألدوات انعذد الهم دراسة-  7 

 انخشثٍة انمشغىنة تىفٍذ فً انمستخذمة وانمٍكاوٍكٍة

           الفني المشروع وتنفيذ تصميم متابعة مع

(7 - 9 ) 

3 6 

 تجهٍز وخطىات األخشاب تكىىنىجٍا عه دراسة-  14 

 وضع فً وانثذء وانمصىعة انطثٍعٍة االخشاب

                                    انفىً انعمم تصمٍمات

(10 -12 ) 

6 3 

  شفوي اختبار  

(13) 
  

 فىىن فً انخشة الشغال تارٌخٍة دراسة:-  15 

 وانمعاصز انحذٌث وانفه انساتقة انحضارات

(١٦- ١٤ ) 

9  

 أشغال فى انمستخذمة وانتقىٍات انمهارات،-  20 

 .انخشة

(١٨- ١٥ ) 

 9 



 

 

8 

 وٌمز مثتكز تكىٌه ٌعتمذ وانذي انمشزوع تىفٍذ -  25 

 (  انذهاوات-انتطعٍم -انحفز-انتصمٍم) تمزاحم

(19- 22) 

 12 

 استخدام فى الضرورٌة المهارات على التدرٌب-   
 . ونفعٌا جمالٌا وتوظٌفها األخشاب
(23 - 24 ) 

 9 

 )                             انمختهفة انتشطٍة أسانٍة-   

٢٦ - ٢٥)  9 

 الخشبٌة، لألعمال والنفعٌة الجمالٌة الوظائف إظهار -  
 . وتحلٌلها وصفها على والقدرة        

(27) 

3  

          تقٌٌم المشارٌع النهائً 28 
 (28 ) 

 3 

 

 

 تدرٌسه تم لما المئوٌة النسبة- 
 المقرر األساسً المحتوى من

100% 

 بالتدرٌس القائمٌن التزام مدى- 
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطٌة مدى- 
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرٌة محاضرات (   ) والتعلم التعلٌم أسالٌب- 

 عملً تدرٌب (   )

  حالة دراسة (   )

  فصلٌة أنشطة (   )

 تعاونً تعلٌم (   )

 وحوار مناقشة (   )

  وجماعً فردي بحث (   )



 

 

9 

 نظري (   ) الطالب تقوٌم طرٌقة- 

 شفوي (   )

  فصلٌة أعمال (   )

 عملً (   )

 : التدرٌس المتاحة اإلمكانات.3 

     متوافرة     العلمٌة المراجع- 

    متوافرة    المعٌنة الوسائل- 

    متوافرة    والخامات المستلزمات- 

 إدارٌة قٌود ٌوجد ال :وتنظٌمٌة إدارٌة قٌود.4 

 % (  98   )     لمقرر الطالب تقوٌم نتٌجة.5 

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر.1  المقرر تحسٌن مقترحات.6 
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر.2 
 CNC مثل الخشب أشغال

 المراجعٌن مالحظات.7 

 (وجدت إن) الخارجٌٌن

 ٌوجد ال

 مقترحات من تنفٌذه تم ما.8 
 السابق العام فً التطوٌر

 الٌدوٌة واألدوات العدد بعض توفٌر.1

 . والكهربٌة

 من تنفٌذه ٌتم لم ما.9 

 هً ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر
 التعلٌمً CNC مثل الخشب أشغال

 



 

 

10 

 :القادم للعام للمقرر التطوٌر خطة.10 

 التنفٌذ عن المسئول التطوٌر توقٌت التطوٌر توصٌف التطوٌر مجاالت

التدرٌب علً 
بعض الماكٌنات 

الحدٌثة بما ٌتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدرٌب
 الكاكٌنات علً

 ال مثل الحدٌثة
CNC والبرامج 

 علٌها ٌعمل التً
 المشغوالت وتنفٌذ
 ٌمكن التً النفعٌة

 وتكون تسوٌقها
 لمشروع نواة

 صغٌر

 التدرٌس هٌئة اعضاء دراسٌان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهٌئة

 
 

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

    /       /      :التارٌخ                                          : التوقٌع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 
 

  

 النوعية التربية / كلية                                                                                         المنوفية / جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 1920   /  1820   األكاديمي للعام

 الفنٌة التربٌة : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 1 خشب أشغال الكودى ورمزه المقرر اسم.1 

 الفنٌة التربٌة التخصص.2 

 الثانٌة المستوى / الفرقة.3 

 عملً ( 3 ) + نظري (  ) المعتمدة الساعات / الوحدات عدد.4 

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

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

 معٌد ( 1 ) + تدرٌس هٌئة عضو ( 1 ) بالتدرٌس القائمٌن عدد.7 

 
 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائٌات.1 

 146 بالمقرر الملتحقٌن الطالب عدد- 

 143 االمتحان أدوا الذٌن الطالب عدد- 

       % ( 93.01 ) بنسبة  (133)  عدد  : ناجح االمتحان نتٌجة- 

       %  ( 6.9 9)  بنسبة     (10 )   عدد  :راسب
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 للناجحٌن % المئوٌة النسبة- 

 علٌها الحاصلٌن للتقدٌرات طبقا
        %  ( 5.48 )  بنسبة  8 : ممتاز

          %  (  32.88)  بنسبة  48 : جدا جٌد

             %  (  34.25)  بنسبة  50      : جٌد

        %  ( 4.79 )  بنسبة  7    : مقبول

 :المقرر تدرٌس.2 

 

 

 

 تذرٌسها تم انتً انمىضىعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملً

 المستخدمة والمصنعة الطبٌعٌة األخشاب أنواع-  1 
 .استخداماتها ومدى تشكٌلها وطرق

(1 - 3 ) 

6 3 

 النجارة أعمال فً المستخدمة واألدوات العدد،-  4 
 .وحفظها صٌانتها وطرق

(4 - 6 ) 
3 6 

 وانكهزتٍة انٍذوٌة واألدوات انعذد الهم دراسة-  7 

 انخشثٍة انمشغىنة تىفٍذ فً انمستخذمة وانمٍكاوٍكٍة

           الفني المشروع وتنفيذ تصميم متابعة مع

(7 - 9 ) 

3 6 

 تجهٍز وخطىات األخشاب تكىىنىجٍا عه دراسة-  14 

 وضع فً وانثذء وانمصىعة انطثٍعٍة االخشاب

                                    انفىً انعمم تصمٍمات

(10 -12 ) 

6 3 

  شفوي اختبار  

(13) 
  

 فىىن فً انخشة الشغال تارٌخٍة دراسة:-  15 

 وانمعاصز انحذٌث وانفه انساتقة انحضارات

(١٦- ١٤ ) 

9  
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 أشغال فى انمستخذمة وانتقىٍات انمهارات،-  20 

 .انخشة

(١٨- ١٥ ) 

 9 

 وٌمز مثتكز تكىٌه ٌعتمذ وانذي انمشزوع تىفٍذ -  25 

 (  انذهاوات-انتطعٍم -انحفز-انتصمٍم) تمزاحم

(19- 22) 

 12 

 استخدام فى الضرورٌة المهارات على التدرٌب-   
 . ونفعٌا جمالٌا وتوظٌفها األخشاب
(23 - 24 ) 

 9 

 )                             انمختهفة انتشطٍة أسانٍة-   

٢٦ - ٢٥)  9 

 الخشبٌة، لألعمال والنفعٌة الجمالٌة الوظائف إظهار -  
 . وتحلٌلها وصفها على والقدرة        

(27) 

3  

          تقٌٌم المشارٌع النهائً 28 
 (28 ) 

 3 

 

 

 تدرٌسه تم لما المئوٌة النسبة- 
 المقرر األساسً المحتوى من

100% 

 بالتدرٌس القائمٌن التزام مدى- 
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطٌة مدى- 
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرٌة محاضرات (   ) والتعلم التعلٌم أسالٌب- 

 عملً تدرٌب (   )

  حالة دراسة (   )

  فصلٌة أنشطة (   )

 تعاونً تعلٌم (   )

 وحوار مناقشة (   )
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  وجماعً فردي بحث (   )

 نظري (   ) الطالب تقوٌم طرٌقة- 

 شفوي (   )

  فصلٌة أعمال (   )

 عملً (   )

 : التدرٌس المتاحة اإلمكانات.3 

     متوافرة     العلمٌة المراجع- 

    متوافرة    المعٌنة الوسائل- 

    متوافرة    والخامات المستلزمات- 

 إدارٌة قٌود ٌوجد ال :وتنظٌمٌة إدارٌة قٌود.4 

 % (  98   )     لمقرر الطالب تقوٌم نتٌجة.5 

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر.1  المقرر تحسٌن مقترحات.6 
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر.2 
 CNC مثل الخشب أشغال

 المراجعٌن مالحظات.7 

 (وجدت إن) الخارجٌٌن

 ٌوجد ال



 

 

15 

 مقترحات من تنفٌذه تم ما.8 
 السابق العام فً التطوٌر

 الٌدوٌة واألدوات العدد بعض توفٌر.1

 . والكهربٌة

 من تنفٌذه ٌتم لم ما.9 

 هً ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر
 التعلٌمً CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوٌر خطة.10 

 التنفٌذ عن المسئول التطوٌر توقٌت التطوٌر توصٌف التطوٌر مجاالت

التدرٌب علً 
بعض الماكٌنات 

الحدٌثة بما ٌتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدرٌب
 الكاكٌنات علً

 ال مثل الحدٌثة
CNC والبرامج 

 علٌها ٌعمل التً
 المشغوالت وتنفٌذ
 ٌمكن التً النفعٌة

 وتكون تسوٌقها
 لمشروع نواة

 صغٌر

 التدرٌس هٌئة اعضاء دراسٌان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهٌئة

 
 

    شونة أبو المنعم عبد /د :المادة منسق اسم

    /       /      :التارٌخ                                          : التوقٌع  
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 النوعية التربية / كلية                                                                                         المنوفية / جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 2020   /  1920   األكاديمي للعام

 الفنٌة التربٌة : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 1 خشب أشغال الكودى ورمزه المقرر اسم.1 

 الفنٌة التربٌة التخصص.2 

 الثانٌة المستوى / الفرقة.3 

 عملً ( 3 ) + نظري (  ) المعتمدة الساعات / الوحدات عدد.4 

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

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

 معٌد ( 1 ) + تدرٌس هٌئة عضو ( 1 ) بالتدرٌس القائمٌن عدد.7 

 
 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائٌات.1 

 194 بالمقرر الملتحقٌن الطالب عدد- 

 194 االمتحان أدوا الذٌن الطالب عدد- 

        % ( 97.4 ) بنسبة  (189  عدد  : ناجح االمتحان نتٌجة- 

        %  ( 2,6)  بنسبة     (5)   عدد  :راسب
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 للناجحٌن % المئوٌة النسبة- 

 علٌها الحاصلٌن للتقدٌرات طبقا
        %  ( 0 )  بنسبة  0 : ممتاز

          %  (  0)  بنسبة  0 : جدا جٌد

             %  (  0)  بنسبة  0      : جٌد

        %  ( 0 )  بنسبة  0    : مقبول

 :المقرر تدرٌس.2 

 

 

 

 تذرٌسها تم انتً انمىضىعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملً

 المستخدمة والمصنعة الطبٌعٌة األخشاب أنواع-  1 
 .استخداماتها ومدى تشكٌلها وطرق

(1 - 3 ) 

6 3 

 النجارة أعمال فً المستخدمة واألدوات العدد،-  4 
 .وحفظها صٌانتها وطرق

(4 - 6 ) 
3 6 

 وانكهزتٍة انٍذوٌة واألدوات انعذد الهم دراسة-  7 

 انخشثٍة انمشغىنة تىفٍذ فً انمستخذمة وانمٍكاوٍكٍة

           الفني المشروع وتنفيذ تصميم متابعة مع

(7 - 9 ) 

3 6 

 تجهٍز وخطىات األخشاب تكىىنىجٍا عه دراسة-  14 

 وضع فً وانثذء وانمصىعة انطثٍعٍة االخشاب

                                    انفىً انعمم تصمٍمات

(10 -12 ) 

6 3 

  شفوي اختبار  

(13) 
  

 فىىن فً انخشة الشغال تارٌخٍة دراسة:-  15 

 وانمعاصز انحذٌث وانفه انساتقة انحضارات

(١٦- ١٤ ) 

9  
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 أشغال فى انمستخذمة وانتقىٍات انمهارات،-  20 

 .انخشة

(١٨- ١٥ ) 

 9 

   الدراسة تعلٌق بسبب االلكترونٌة المنصات عبر التواصل  

 وٌمز مثتكز تكىٌه ٌعتمذ وانذي انمشزوع تىفٍذ -  25 

 (  انذهاوات-انتطعٍم -انحفز-انتصمٍم) تمزاحم

(19- 22) 

 12 

 استخدام فى الضرورٌة المهارات على التدرٌب-   
 . ونفعٌا جمالٌا وتوظٌفها األخشاب
(23 - 24 ) 

 9 

 )                             انمختهفة انتشطٍة أسانٍة-   

٢٦ - ٢٥)  9 

 الخشبٌة، لألعمال والنفعٌة الجمالٌة الوظائف إظهار -  
 . وتحلٌلها وصفها على والقدرة        

(27) 

3  

          تقٌٌم المشارٌع النهائً 28 
 (28 ) 

 3 

 

 

 تدرٌسه تم لما المئوٌة النسبة- 
 المقرر األساسً المحتوى من

95 % 

 بالتدرٌس القائمٌن التزام مدى- 
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطٌة مدى- 
 المقرر لموضوعات

      > 85 
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 . المطورة المحاضرة اسلوب-  والتعلم التعلٌم أسالٌب- 

 . العملي البيان اسلوب- 

 . الذهني العصف اسلوب- 

 المشكالت. حل استراتيجية- 

     المشروعات. على القائم التعلم استراتيجية- 

 . التعاوني التعلم استراتيجية- 

 . البحث وحلقات المناقشة استراتيجية- 

 التواصل شبكات باستخدام بعد عن التعلم

 كترونيةااللي والمنصة (WhatsApp) االجتماعي

room class google 

 نظري (   ) الطالب تقوٌم طرٌقة- 

 شفوي (   )

  فصلٌة أعمال (  / )

 عملً (  / )

 : التدرٌس المتاحة اإلمكانات.3 

     متوافرة     العلمٌة المراجع- 

    متوافرة    المعٌنة الوسائل- 

    متوافرة    والخامات المستلزمات- 

 إدارٌة قٌود ٌوجد ال :وتنظٌمٌة إدارٌة قٌود.4 

 % (  98   )     لمقرر الطالب تقوٌم نتٌجة.5 

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر.1  المقرر تحسٌن مقترحات.6 
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر.2 
 CNC مثل الخشب أشغال

 المراجعٌن مالحظات.7 

 (وجدت إن) الخارجٌٌن

 ٌوجد ال
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 مقترحات من تنفٌذه تم ما.8 
 السابق العام فً التطوٌر

 الٌدوٌة واألدوات العدد بعض توفٌر.1

 . والكهربٌة

 من تنفٌذه ٌتم لم ما.9 

 هً ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدرٌس أكبر ومساحة مكان توفٌر
  الخشب أشغال

 مجال فً الحدٌثة الماكٌنات بعض توفٌر
 التعلٌمً CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوٌر خطة.10 

 التنفٌذ عن المسئول التطوٌر توقٌت التطوٌر توصٌف التطوٌر مجاالت

التدرٌب علً 
بعض الماكٌنات 

الحدٌثة بما ٌتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدرٌب
 الكاكٌنات علً

 ال مثل الحدٌثة
CNC والبرامج 

 علٌها ٌعمل التً
 المشغوالت وتنفٌذ
 ٌمكن التً النفعٌة

 وتكون تسوٌقها
 لمشروع نواة

 صغٌر

 التدرٌس هٌئة اعضاء دراسٌان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهٌئة

 
 

    شونة أبو المنعم عبد /د :المادة منسق اسم

    /       /      :التارٌخ                                          : التوقٌع  
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 تقرير هقرر دراسي

0262/     0266للعام األكاديوي     

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -6  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -0

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -3

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

 ندُخ ثالثٛخ يار لجٌت االهتحاًاث الٌظام الوتبع الخت -5

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -6  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -2

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -6

 115 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 111 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       111         3564ػذد  خر : َب

 %  1          1ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    11611 (13)يًزبص 

 % 12612( 11)خٛذ خذا 

 %     13622 (  12)خٛذ  

 %24623  (31)يمجٕل 

 

 تذريس الوقرر: -0

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

جبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انط 3

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبد 4

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

 . انطجٛؼٛخ
 3 

اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛبدساعخ  2  .  3 

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغم 11

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

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

انزذسٚت ػهٗ غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  13

 . انُغٛح
 3 

ػهٗ انُغٛحيُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ  14  .  3 

 3  . لٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبلشخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصم 15

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

 3  . أعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطالة 12

 أيزسبٌ شفٕ٘ 13  3 

 3  . َجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخٙ 11

 

1 

  انزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ
 3 

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  .ػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 12

 3  . يُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد انفُٛخ 13

ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز 14

 . انًخزبس
 3 

15

:1

2 

 . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة

 11 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

  >24  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

  >24  

 يسبظشاد َظشٚخ          ىأعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼه -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 
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 َظش٘ غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح     انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

ال ٕٚخذ  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -3  

% 14613  َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -4  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 16 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -5

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -1

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -2

 فٙ انؼبو انغبثك

 6رى إلبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1

بد )يب يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشز -3

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًمزشذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -62

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 انزٕلٛغ :           أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح      

 

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

0262/     0262للعام األكاديوي    

 

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -2  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -9

 انثبَٛخ الوستوى الفرقت / -62

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

 ندُخ ثالثٛخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -60

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -63  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -64

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 :اإلحصائياث -66

 111 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 111 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       22612         31ػذد  َبخر : 

 %  11615          11ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    12653 (13)يًزبص 

 % 11621( 12)خٛذ خذا 

 %     13613  (13)خٛذ  

 %33644 (33)يمجٕل  

 

 تذريس الوقرر: -60

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

ُٛبدساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رم 1 .  3 

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

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

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبد 4

صًبداإلغالع ػهٗ أػًبل فُٛخ يٍ انفٌُٕ انًؼبصشح ثأعهٕة انج   5  .  3 

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبألعزُغم انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛب 2

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

بد ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغ 11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغم 11

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

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  انزذسٚت ػهٗ 13

 . انُغٛح
 3 

 3  . يُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انُغٛح 14

 3  . لٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبلشخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصم 15

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

نهطالةأعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ  12  .  3 

 3  . أيزسبٌ شفٕ٘ 13

 3  . َجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخٙ 11

 3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ث 12 .  3 

 3  . يُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد انفُٛخ 13

أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  14

 . انًخزبس
 3 

:

12

15 

 . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة

 11 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

ٍٛ ثبنزذسٚظ يذٖ انزضاو انمبئً -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >24  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

       >24  
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يسبظشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   غشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -63

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -13

%  21653   َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -14  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 16 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -15

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -11

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

ُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش يب رى ر -12

 فٙ انؼبو انغبثك

 6رى إلبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -13

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًمزشذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -02

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

اد انًٛذاَٛخانضٚبس انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. 

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح                 انزٕلٛغ :

 

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

0269/    0262للعام األكاديوي    

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -65  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -66

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -62

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

 ندُخ ثالثٛخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -69

يزٕافش                خارجيت لالهتحاىًظام الوراجعت ال -02  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -06

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -06

 135 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 131 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 %       111         131ػذد  َبخر : 

 %  1         (1)ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   11652 (14)يًزبص 

 % 11623( 15)خٛذ خذا 

 %     13611  (23)خٛذ  

 %42631 (15)يمجٕل  

 

 تذريس الوقرر: -00

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ يفٕٓو انزمُٛخ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصًخ 2

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد  3

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

م ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبدرسهٛ 4  .  3 

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

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛب 2

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغم 11

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

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

انزذسٚت ػهٗ غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  13

 . انُغٛح
 3 

 3  . يُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انُغٛح 14

شخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصملٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبل 15  .  3 

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

 3  . أعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطالة 12

 3  . أيزسبٌ شفٕ٘ 13

 3  . َجزح ربسٚخٛخ ػٍ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخٙ 11

ؼمذ ٔ انشثػانزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة ان 11    3 

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  .ػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 12

 3  . يُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكالد انفُٛخ 13

أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  14

 . انًخزبس
 3 

15

:1

2 

 . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة

 11 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >24  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

       >24  

 يسبظشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

صفٛخ أَشطخ   
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 َظش٘ غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -03

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -13

%   23613        َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -14  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 16 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -15

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -11

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -12

 فٙ انؼبو انغبثك

 6رى إلبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -13

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 مزشذرى رُفٛز انً

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -32

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح                 انزٕلٛغ :

 

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

0202/    0269للعام األكاديوي    

 قسن : التربيت الفٌيت

 

هعلوهاث اساسيت -أ   

1غجبػخ يُغٕخبد ٚذٔٚخ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -00  

 رشثٛخ فُٛخ التخصص -03

 انثبَٛخ الفرقت / الوستوى -04

( ػًهٙ 3( َظش٘ + )  -)  لساعاث الوعتوذةعذد الوحذاث / ا -05  

 ندُخ ثالثٛخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -06

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -02  

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ +  يؼٛذ عذد القائويي بالتذريس -02

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -36

 192 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 192 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

               122ػذد    َبخر :

        3ساعت: ػذد  

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

    ( 1 يًزبص )

   ( 1 خٛذ خذا )

        (  1 خٛذ  )

     (  2 يمجٕل  )

 (3ظؼٛف خذا )

 

 وقرر:تذريس ال -30

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبنجصًبد انصُبػٛخ ٔ  1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة انجصًبد فُٛب ٔ رمُٛب 1

خػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبنجصً 2  .  3 

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبنجصًبد ثصجغبد  3

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 
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 3  . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة انًدشثخ ثأعهٕة انجصًبد 4

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

عزُغم انصُبػٛخ ٔ يفٕٓو انزمُٛخ انٛذٔٚخ نطجبػخ انًُغٕخبد ثبأل 1

 . انطجٛؼٛخ
 3 

 3  . دساعخ اندبَت انزبسٚخٙ ألعهٕة األعزُغم فُِٛب ٔ رمُٛب 2

 3  . ػشض ًَبرج يزًٛضح يٍ األػًبل انطجبػٛخ ثبألعزُغم 3

ٔسشخ ػًم ػهٗ انزذسٚت ثأعهٕة انطجبػخ ثبألعزُغم ثصجغبد  11

 . انجٛدًُذ ػهٗ انٕسق
 3 

ة انًدشثخ ثأعهٕة األعزُغمرسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطال 11  .  3 

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

ػًم أعكزشبد ٔ ركُٕٚبد رصهر كؼًم فُٙ غجبػٙ ثبنجصًبد ٔ  12

 . األعزُغم ٔ أخزٛبس أفعهٓب
 3 

انزذسٚت ػهٗ غجبػخ انجصًبد ٔ األعزُغم  ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ  13

 . انُغٛح
 3 

 3  . يُبلشخ انزذسٚجبد ثصجغبد انجٛدًُذ ػهٗ انُغٛح 14

 3  . لٛبط كفبءح األداء اندًبػٙ ٔ يُبلشخ ٔ رمٛٛى أػًبل انفصم 15

 3  . رُفٛز انؼًم انفُٙ انطجبػٙ 11

 3  . أعزكًبل انؼًم انفُٙ ٔ زم انًشكالد انفُٛخ نهطالة 12

 3  . أيزسبٌ شفٕ٘ 13

هٕة انؼمذ ٔ انشثػ ٔرطٕسح انزبسٚخَٙجزح ربسٚخٛخ ػٍ أع 11  .  3 

 3   انزؼشف ػهٗ انخبيبد ٔ انصجغبد انًغزخذيخ فٙ أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  . انزؼشف ػهٗ انطشق انًخزهفخ نزُفٛز أعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 11

 3  .ػشض ثؼط األػًبل انًزًٛضح ثأعهٕة انؼمذ ٔ انشثػ 12

د انفُٛخيُبلشخ انُزبئح ٔ زم انًشكال 13  .  3 

أخزٛبس انزصًًٛبد نزُفٛز ػًم فُٙ غجبػٙ ٔ ٔظغ خطخ نَٕٛخ نهزصًٛى  14

 . انًخزبس
 3 

15

:1

2 

 . رسهٛم ٔ رمٕٚى أػًبل انطالة

 11 

 
% نًب رى رذسٚغّ يٍ انًسزٕٖ  -

 األعبعٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >24  

ٌ نًٕظٕػبد يذٖ رغطٛخ االيزسب -

 انًمشس

       >24  

 يسبظشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ
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 أَشطخ صفٛخ 

 َظش٘ غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -33

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       نخبيبدانًغزهضيبد ٔا -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -23

%   23613        َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -24  

 إلبيخ يؼشض فُٙ ألػًبل انطالة 26 يمزشزبد رسغٍٛ انًمشس -25

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ  -21

 )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد انزطٕٚش  -22

 فٙ انؼبو انغبثك

 شض فُٙ نهطالة ثمبػخ انؼشض ثبنكهٛخ6رى إلبيخ يؼ1

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد )يب  -23

 ْٙ ٔاألعجبة(

 

 رى رُفٛز انًمزشذ

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -42

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

انفصم انذساعٙ  صٚبسح انًؼبسض. انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 االٔل

انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخأعزبر   

 

 أعزبر انًبدح : د6ْجّ ردشٚذح                 انزٕلٛغ :

 

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

م6102/ 6106العام الذراسي   

 .قسن : التربيت الفٌيت

هعلوهاث اساسيت -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغيٍ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -0

 رشثيخ فُيخ التخصص -6

 انثبنثخ الفرقت / الوستوى -3

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

 طجقبً نهٕائح انكهيخ لجٌت االهتحاًاث الٌظام الوتبع الختيار  -5

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -6  

 عضٕ ْيئخ رذسيس  عذد القائويي بالتذريس -2

 

 

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -0

 116 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقشس -

 112 عذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزحبٌ -

 َزيجخ االيزحبٌ -

 

 %       14         101عذد  ح : َبج

 %  6          7ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 نهزقذيشاد انحبطهيٍ عهيٓب

 %   27.51( ثُسجخ   32يًزبص: عذد )

 %  25( ثُسجخ    21جيذ جذا: عذد ) 

 %     23.22( ثُسجخ   27جيذ : عذد ) 

 %12.10( ثُسجخ  21يقجٕل: عذد ) 

 س الوقرر:تذري -6

 انزعشيف ثشسٕو األطفبل  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيسٓب -

 دٔافع انزعجيش انفُي نذي انطفم 

 يعٕقبد انزعجيش انفُي عُذ انطفم 

 يشاحم سسٕو األطفبل 

 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل 

 عالقخ فٍ انطفم ثبنفٍ انقذيى ٔ انحذيث 

 أًَبط انزعجيش عُذ األطفبل 

  اخزجبس اعًبل سُخ 

 ٕو انًزخهفٌٕ عقهيبسيكهٕجيخ سس 

 سيكهٕجيخ سسٕو انطفم االطى 

  انعٕايم انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي انخبص

 ثبنطفم
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 انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ ٔ االسشيخ 

 انًزغيشاد انجيئيخ انًذسسيخ 

  يشاجعخ 

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األسبسي انًقشس

100%  

يٍ ثبنزذسيس يذٖ انزضاو انقبئً -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >25  

يذٖ رغطيخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >25  

يحبضشاد َظشيخ             أسبنيت انزعهيى ٔانزعهى -  

 أَشطخ طفيخ 

َظشي   طشيقخ رقٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اعًبل فظهيخ  

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاجع انعهًيخ  -  

يزٕافشح       نٕسبئم انًعيُخا -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ قيٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -4

%77.2    َزيجخ رقٕيى انطالة نًقشس -5  

 دساسخ انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ  يقزشحبد رحسيٍ انًقشس -6

 انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي عُذ االطفبل 

ظبد انًشاجعيٍ انخبسجييٍ يالح -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يقزشحبد انزطٕيش  -2

 في انعبو انسبثق

 عًم صيبساد نهًؤسسبد انخبسجيخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو االطفبل

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يقزشحبد )يب  -1

 ْي ٔاألسجبة(

 ال يٕجذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -01

نزطٕيشرٕطيف ا يجبالد انزطٕيش  انًسئٕل عٍ انزُفيز رٕقيذ انزطٕيش 

 

 أَشطخ طيفيخ.

قيبو انطالة ثزحهيم 

 سسٕو األطفبل

انطالة يسؤٔنيٍ عٍ انزُفيز  رحهيم ٔاحذ كم شٓش

ٔانًزبثعخ يٍ انقبئى ثبنزذسيس يع 

 عضٕ انٓيئخ انًعبَٔخ

التاريخ:   /   /                        ا.د/ جًعخ حسيٍ عجذ انجٕاد  
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رير هقرر دراسيتق  

م6102/ 6102العام الذراسي   

 .قسن : التربيت الفٌيت

هعلوهاث اساسيت -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغيٍ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -2

 رشثيخ فُيخ التخصص -9

 انثبنثخ الفرقت / الوستوى -01

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

 طجقبً نهٕائح انكهيخ ت االهتحاًاث الٌظام الوتبع الختيار لجٌ -06

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -03  

 عضٕ ْيئخ رذسيس  عذد القائويي بالتذريس -04

 

 

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -00

 110 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقشس -

 104 عذد انطالة انهزيٍ أدٔا االيزحبٌ -

 َزيجخ االيزحبٌ -

 

 %       10         11عذد   َبجح :

 %  10          11ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 نهزقذيشاد انحبطهيٍ عهيٓب

 %   6.36( ثُسجخ   7يًزبص: عذد )

 %  10( ثُسجخ    11جيذ جذا: عذد ) 

 %     20.11( ثُسجخ   23جيذ : عذد ) 

 %52.73( ثُسجخ  52يقجٕل: عذد ) 

 وقرر:تذريس ال -06

 انزعشيف ثشسٕو األطفبل  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيسٓب -

 دٔافع انزعجيش انفُي نذي انطفم 

 يعٕقبد انزعجيش انفُي عُذ انطفم 

 يشاحم سسٕو األطفبل 

 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل 

 عالقخ فٍ انطفم ثبنفٍ انقذيى ٔ انحذيث 

 أًَبط انزعجيش عُذ األطفبل 

  اخزجبس اعًبل سُخ 

 نًزخهفٌٕ عقهيبسيكهٕجيخ سسٕو ا 

 سيكهٕجيخ سسٕو انطفم االطى 

  انعٕايم انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي انخبص

 ثبنطفم

 انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ ٔ االسشيخ 
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 انًزغيشاد انجيئيخ انًذسسيخ 

  يشاجعخ 

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األسبسي انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >25  

يذٖ رغطيخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >25  

يحبضشاد َظشيخ             أسبنيت انزعهيى ٔانزعهى -  

 أَشطخ طفيخ 

َظشي   طشيقخ رقٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اعًبل فظهيخ  

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -03

يزٕافشح        انًشاجع انعهًيخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ قيٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -14

%   23.61  َزيجخ رقٕيى انطالة نًقشس -15  

  دساسخ انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ يقزشحبد رحسيٍ انًقشس -16

 ي عُذ االطفبلانًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُ 

يالحظبد انًشاجعيٍ انخبسجييٍ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يقزشحبد انزطٕيش  -12

 في انعبو انسبثق

عًم صيبساد نهًؤسسبد انخبسجيخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو 

 االطفبل

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يقزشحبد )يب  -11

 ْي ٔاألسجبة(

 ال يٕجذ

 

 خطت التطوير للوقرر للعام القادم: -61

الد انزطٕيشيجب  انًسئٕل عٍ انزُفيز رٕقيذ انزطٕيش رٕطيف انزطٕيش 

 

 أَشطخ طيفيخ.

قيبو انطالة ثزحهيم 

 سسٕو األطفبل

انطالة يسؤٔنيٍ عٍ انزُفيز  رحهيم ٔاحذ كم شٓش

ٔانًزبثعخ يٍ انقبئى ثبنزذسيس يع 

 عضٕ انٓيئخ انًعبَٔخ

:   /   /   التاريخ                     ا.د/ جًعخ حسيٍ عجذ انجٕاد  
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17ًَٕرج سقى   

 تقرير هقرر دراسي

م6109/ 6102العام الذراسي   

 .قسن : التربيت الفٌيت

هعلوهاث اساسيت -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغيٍ اسن الوقرر ورهزٍ الكودى -05

 رشثيخ فُيخ التخصص -06

 انثبنثخ الفرقت / الوستوى -02

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

 طجقبً نهٕائح انكهيخ الٌظام الوتبع الختيار لجٌت االهتحاًاث  -09

يزٕافش                ًظام الوراجعت الخارجيت لالهتحاى -61  

 عضٕ ْيئخ رذسيس  عذد القائويي بالتذريس -60

 

 

هعلوهاث هتخصصت –ب   

 اإلحصائياث: -60

 144 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقشس -

 144 زحبٌعذد انطالة انهزيٍ أدٔا االي -

 َزيجخ االيزحبٌ -

 

 %       16.53        131عذد  َبجح : 

 %  3.4         5ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ طجقب  -

 نهزقذيشاد انحبطهيٍ عهيٓب

 %   0( ثُسجخ   0يًزبص: عذد )

 %  12( ثُسجخ    26جيذ جذا: عذد ) 

 %     31.1( ثُسجخ   46جيذ : عذد ) 

 %46.5( ثُسجخ  67)  يقجٕل: عذد

 تذريس الوقرر: -66

 انزعشيف ثشسٕو األطفبل  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيسٓب -

 دٔافع انزعجيش انفُي نذي انطفم 

 يعٕقبد انزعجيش انفُي عُذ انطفم 

 يشاحم سسٕو األطفبل 

 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل 

 عالقخ فٍ انطفم ثبنفٍ انقذيى ٔ انحذيث 

 أًَبط انزعجيش عُذ األطفبل 

 بس اعًبل سُخ اخزج 

 سيكهٕجيخ سسٕو انًزخهفٌٕ عقهيب 

 سيكهٕجيخ سسٕو انطفم االطى 

  انعٕايم انًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذاعي انفُي انخبص

 ثبنطفم
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 انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ ٔ االسشيخ 

 انًزغيشاد انجيئيخ انًذسسيخ 

  يشاجعخ 

% نًب رى رذسيسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 ساألسبسي انًقش

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًيٍ ثبنزذسيس  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >25  

يذٖ رغطيخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >25  

يحبضشاد َظشيخ             أسبنيت انزعهيى ٔانزعهى -  

 أَشطخ طفيخ 

َظشي   طشيقخ رقٕيى انطالة -  

 شفٕي

 اعًبل فظهيخ  

 اإلهكاًاث الوتاحت التذريس : -63

يزٕافشح        نعهًيخ انًشاجع ا -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعيُخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال يٕجذ قيٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ: -24

%  26.22   َزيجخ رقٕيى انطالة نًقشس -25  

  دساسخ انًزغيشاد انجيئيخ انثقبفيخ ٔ االجزًبعيخ يقزشحبد رحسيٍ انًقشس -26

  اعي انفُي عُذ االطفبلانًؤثشح عهي ًَٕ انزعجيش اإلثذ 

يالحظبد انًشاجعيٍ انخبسجييٍ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيزِ يٍ يقزشحبد انزطٕيش  -22

 في انعبو انسبثق

عًم صيبساد نهًؤسسبد انخبسجيخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو 

 االطفبل

يب نى يزى رُفيزِ يٍ يقزشحبد )يب  -21

 ْي ٔاألسجبة(

 ال يٕجذ

 

 بدو:خطخ انزطٕيش نهًقشس نهعبو انق -30

 انًسئٕل عٍ انزُفيز رٕقيذ انزطٕيش رٕطيف انزطٕيش يجبالد انزطٕيش

 

 أَشطخ طيفيخ.

قيبو انطالة ثزحهيم 

 سسٕو األطفبل

انطالة يسؤٔنيٍ عٍ انزُفيز  رحهيم ٔاحذ كم شٓش

ٔانًزبثعخ يٍ انقبئى ثبنزذسيس يع 

 عضٕ انٓيئخ انًعبَٔخ

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

0262/     0261للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -2

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -3

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

  خ االيزسبَبد انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُ -5

(  يزٕافش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6 )    

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -1

 525 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا  -

 االيزسبٌ

511 

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

%            )             %          ػذد 77,77ػذد      

 ( َبخر        )      ( ساعت511

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 %    25.55يًزبص  

 %  25.55خٛذ خذا 

 % 5( يًزبص 41    

 % 12,15( خٛذ خذا   147)     

 % 77,37(خٛذ    305)    

 % 54,35( يمجٕل   315)

 :رذسٚظ انًمشس -2

      انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

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

 األعبعٙ انًمشس

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 
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يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ  -

 نًٕضٕػبد انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

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

 ( أَشطخ فصهٛخ   دساعخ زبنخ )    ( )    

األػًبل انفصهٛخ )رزكش( ،   ػًم أثسبس ػٍ انزذسٚظ 

 انًذاخم انًزؼذدح نهزذسٚظ  . –ٔاألدٔاس انًزؼذدح نهًؼهى  

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 خ انزذسٚظ :اإليكبَبد انًزبز -3

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %  %33,75         َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

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

 انزذٚظ

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -7

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -5

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انغبثك

أَشطخ يزُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ  رمذٚى .1

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -7

 )يب ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ندُخ ششاء انكزت  شس لجم رذسٚظ انًم

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

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

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

0262/     0262للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية -أ   

 يجبدئ انزذسٚظ   اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -5

 انًُبْح ٔطشق انزذسٚظ انزخصص -7

 انفشلخ انثبَٛخ   انفشلخ / انًغزٕٖ -10

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

  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -12

(  يزٕافش     َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13 )   

 2 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14

معلومات متخصصة –ب   

 اإلزصبئٛبد: -11

 1033 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا  -

 االيزسبٌ

1033 

 بٌَزٛدخ االيزس -

 

( 773%          ػذد       %            )   77,77ػذد      

 ( ساعت   45َبخر        )   

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %   57يًزبص)

 (     %  171خٛذ خذا )   

 % 77,37(خٛذ    266)    

 % 54,35( يمجٕل  457)

 رذسٚظ انًمشس: -12

 د انزٙ رى رذسٚغٓب        انًٕضٕػب

 ػذد انغبػبد  انًٕضٕع

 2 انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٗ انزذسٚظ    

 5 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى  

 4 إداسح انفصم  

 4 طشق انزذسٚظ 

 6 انزخطٛظ ٔإػذاد انذسٔط   

 4 انزمٕٚى ٔأدٔارّ 

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

 ألعبعٙ انًمشسا

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ  -

 نًٕضٕػبد انًمشس

 )      ( <60    )      (60-54   

 ( > )55 

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

 ( أَشطخ فصهٛخ   خ زبنخ )  دساع  )     (

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

 %      )      ( شف50َٕ٘ظش٘  (   ) طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

(    )  20أػًبل فصهٛخ %     

 ػًهٙ (       )

 ظ :اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚ -13

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

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

   يزٕافشح

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

 %  %33,75         َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -15

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

 انزذٚظ

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -17

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -15

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انغبثك

زُٕػخ رزُبعت يغ األًَبط انًخزهفخ رمذٚى أَشطخ ي .2

 نهطالة  

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -17

 )يب ْٙ ٔاألعجبة(

 

 

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش  رٕصٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش 

ششاء يشاخغ زذٚثخ  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

 نهًكزجخ 

 ششاء انكزت  ندُخ لجم رذسٚظ انًمشس 

إػذاد ثُك أعئهخ نهًمشس  إيكبَٛبد انزذسٚظ 

نزذسٚت انطالة ػهٗ 

 األًَبط انًخزهفخ نهزمٕٚى  

انًسبضشٌٔ انًغبًٌْٕ فٗ  لجم رذسٚظ انًمشس

 رذسٚظ انًمشس

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

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

  
 قسم العموم التربوية والنفسية 

معمومات اساسية -أ   

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

معمومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -12
 2301 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 2301 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 
%          عدد       %            )       71,71عدد      

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

 لمتقديرات الحاصمين عمييا
 ممتاز                    %   

   جيد جدا                 %
 ( ممتاز  03%) 

 ( جيد جدا       232%) 

 (جيد       041%)

 ( مقبول      % 413)
 تدريس المقرر: -11

 الموضوعات التي تم تدريسيا        

 عدد الساعات  الموضوع

 1 المفاىيم الرئيسية فى التدريس    
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 8 المعمم ومينة التعميم  

 4 إدارة الفصل  

 4 طرق التدريس 

 1 عداد الدروس   التخطيط وا  

 4 التقويم وأدواتو 

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

 األساسي المقرر
233%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

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

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

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

(    )  13أعمال فصمية %     
 عممي (       )

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -10

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

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

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

 
ات المراجعين الخارجيين مالحظ -11

 )إن وجدت(
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة  .0
 لمطالب  

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

 
 

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

 لممكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة لممقرر  إمكانيات التدريس 
لتدريب الطالب عمى 

 األنماط المختمفة لمتقويم  

المحاضرون المساىمون فى  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 د / نوال شرف               &                 د / صباح عبدالحكم أستاذ المادة : 
 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 
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 تقرير مقرر دراسى 
0202/     0219لمعام األكاديمي     

  
 قسم العموم التربوية والنفسية 

معمومات اساسية -أ   

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

معمومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -02
 272 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 287 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 
41( ناجح   بنسبة    288عدد  )       , 77 %  

 % 31,3بنسبة    ( راسب2عدد  )   

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 اصمين عمييالمتقديرات الح

34بنسبة      ممتاز        ( 21)  , 7 %  
21( جيد جدا  بنسبة   32) , 11   %  
, 37(جيد     بنسبة 71) 32 %  

 %21, 10( مقبول  بنسبة   10)
 تدريس المقرر: -01

 الموضوعات التي تم تدريسيا        

 عدد الساعات  الموضوع

 1 المفاىيم الرئيسية فى التدريس    

 8 ة التعميم  المعمم ومين

 4 إدارة الفصل  

 4 طرق التدريس 
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عداد الدروس     1 التخطيط وا 

 4 التقويم وأدواتو 

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

 األساسي المقرر
233%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

 (  )>83 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <13    )      (13-84   

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

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

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

(    )  13أعمال فصمية %     
 عممي (       )

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -00

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

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير  )     ائل المعينةالوس -
   متوافرة

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -04

 %  %00,73         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -03

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

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

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -08
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة  .4
 لمطالب  

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

 
 

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

 لممكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

 ة أنشطة متنوعإعداد  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب الطالب 

لزيادة المشاركة   عمييا 
 والتفاعل مع الطالب . 

المحاضرون المساىمون فى  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

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

0262/     0261للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

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

 نجُخ ثالثٛخ د انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَب -5

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -6  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -6

 121 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 114 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 %       1.95خ َغج   102ػذد  َبجح : 

 %   1095َغجخ     12ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   32911(   10:  )يًزبص

 %  11975 (24:)جٛذ جذا

 %     11972  (32) :    جٛذ

 %16941 (37:   )يقجٕل

 

 تذريس الوقرر: -0

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

ػبد عب

 َظش٘ ا

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

يفٕٓو انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس ) انًصش٘ انقذٚى 

  2انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

 

3 

 

انفٍ  –نؼصٕس )انفٍ انقجطٙ انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد ػجش ا

 (3ايٙ ( 9األعجٕع ) اإلط

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

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

1،.

،10 

 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
 12 

111

213 

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

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 12 

14 

15 

16 

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

 12  يٍ انفٍ انشٔيبَٙيغزٕحبح 

17 

11 

1. 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ اإلعاليٙ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

شبعٛخ خشجٙ  عى ػهٙ 60×عى  40ٛخ يغبحخ رُفٛز جذاسٚخ َحز

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

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

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 انًقشسثًحزٕٖ 

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

 يحبضشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انًؼُٛخ انٕعبئم -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

% 71950   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

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

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش -1

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ 19

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشحبد

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -62

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

انفٍ  صٚبسح يزحف انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

ٔانثبَٙاالٔل   

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 انزٕقٛغ:  : ا9د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ  انؼهًٙسئٛظ يجهظ انقغى 
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رير هقرر دراسيتق  

0262/     0262للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -.

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -10

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

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -12

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -13  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -66

 110 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 103 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 %       13964َغجخ    2.ػذد  َبجح : 

 %   10967َغجخ     11ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   4915     (5:    )يًزبص

 %  10961 (   11: )جٛذ جذا

 %     16950(    17:    ) جٛذ

 %57921 (    .5:   )يقجٕل

 

 تذريس الوقرر: -60

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 ع وضالو

عذد 

ساعات 

 النظري

عذد ساعات 

 العولي

1 

 

يفٕٓو انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انًصش٘ انقذٚى   انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس 

 (2انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

 

3 

 

انفٍ  – اسٚبد ػجش انؼصٕس )انفٍ انقجطٙانزطٕس انزبسٚخٙ نهجذ

 (3اإلعاليٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

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

1،.

،10 

 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
 12 

111

213 

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

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 4 

14 

15 

16 

خ عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشف30ٛ×عى  20رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغبحخ 

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انشٔيبَٙ

17 

11 

1. 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ اإلعاليٙ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

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

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

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

 األعبعٙ انًقشس

100%  

ٚظ يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذس -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

يحبضشاد َظشٚخ             أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 اإلهكانات الوتاحة التذريس : -63

ح    يزٕافش    انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

  قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

%  119.7         َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

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

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

قزشحبد انزطٕٚش يب رى رُفٛزِ يٍ ي -11

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ 29

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.1

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشحبد

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -02

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

َٛخانضٚبساد انًٛذا صٚبسح يزحف انفٍ  

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

ٔانثبَٙاالٔل   

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

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

0262/     0262للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

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

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -.1

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -20  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -06

 146 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 141 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 زٛجخ االيزحبٌَ -

 

 %       13964َغجخ   140ػذد  َبجح : 

 %   16936َغجخ     1ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %   4955 (          .: ) يًزبص

 %  10      (  21)جٛذ جذا:  

 %     15945 (         .4:  ) جٛذ

 %53964 (         54:  )يقجٕل

 

 تذريس الوقرر: -00

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

يفٕٓو انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس ) انًصش٘ انقذٚى 

 (2شٔيبَٙ ( 9األعجٕع )انَٕٛبَٙ ان

2 2 

 

3 

 

انفٍ  –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد ػجش انؼصٕس )انفٍ انقجطٙ 

 (3اإلعاليٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

 4  خٕاصٓب ) انخشت( 9 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ 6

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

،1 

 رُفٛز ثالطخ َحزٛخ يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚى
 12 

111

213 

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

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 12 

14 

15 

16 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انشٔيبَٙ

17 

11 

1. 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

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

 12  انفٍ اإلعاليٙيغزٕحبح يٍ 

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

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

 ثبنصهصبل  9
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

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

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًقشس

       >15  

 يحبضشاد َظشٚخ          أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

 أَشطخ صفٛخ 

 َظش٘ طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 الوتاحة التذريس : اإلهكانات -03

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

%.1.95   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

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

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -21

 فٙ انؼبو انغبثق

 رى إقبيخ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػخ انؼشض ثبنكهٛخ 39

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.2

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رى رُفٛز انًقزشحبد

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -32

ذ انزطٕٚشرٕقٛ رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز 

صٚبسح يزحف انفٍ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

 االٔل ٔانثبَٙ

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

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

0202/     0262للعام األكاديوي     

 قسن : التربية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 َحذ  اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انثبَٛخ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

( ػًه4ٙ( َظش٘ + ) -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -25  

 نجُخ ثالثٛخ انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -26

يزٕافش                َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -27  

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ + يؼٛذ ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -36

 1.3 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 1.3 ٍٚ أدٔا االيزحبٌػذد انطالة انهز -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 %       .79.َغجخ   .11ػذد  َبجح : 

 %   391َغجخ     4ساعت:  ػذد 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 

 

 تذريس الوقرر: -30

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

1 

 

انجالطبد انُحزٛخ ٔ انًصطهحبد انُحزٛخ انًزؼهقخ ثبنُحذ يفٕٓو 

 انجذاس٘ 

 (1األعجٕع )

2 2 

2 

 

 –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجالطبد انُحزٛخ  ػجش انؼصٕس ) انًصش٘ انقذٚى 

 (2انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ( 9األعجٕع )

2 2 

 

3 

 

انفٍ  –انزطٕس انزبسٚخٙ نهجذاسٚبد ػجش انؼصٕس )انفٍ انقجطٙ 

 (3األعجٕع )اإلعاليٙ ( 9

2 2 

4 

 

 انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انصهصبل (
 4 

 انزذسٚت انؼًهٙ ػهٙ اعزخذاو قٕائى األدٔاد ٔاألٔايش9 5

 
 4 

 4  انخبيبد انُحزٛخ انطجٛؼٛخ ٔ خٕاصٓب ) انخشت( 9 6

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

1،.

10 

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انًصش٘ انقذٚىرُفٛز ثالطخ َحزٛخ 
 4 
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111

213 

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

 يغزٕحبح يٍ انفٍ انَٕٛبَٙ رُفٛز ثالطخ
 12 

14 

15 

16 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انشٔيبَٙ

17 

11 

1. 

عى ثبعزخذاو ػُبصش صخشفٛخ 30×عى  20طخ َحزٛخ يغبحخ رُفٛز ثال

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ انقجطٙ

20 

21 

22 

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

 12  يغزٕحبح يٍ انفٍ اإلعاليٙ

 4  ايزحبٌ شفٕ٘  23

24 

25 

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

 صهصبل  9ثبن
 4 

 4  صت قبنت ججظ ػهٙ انؼًم انًُفز 9 26

 4  رجٓٛض انُغخخ انجٕنٙ إعزش ٔرشطٛجٓب 27

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

 األعبعٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ  -

 ثًحزٕٖ انًقشس

       >15  

ٕضٕػبد يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نً -

 انًقشس

       >15  

      ،يحبضشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 رذسٚت ػًهٙ

ٔرنك حزٗ يُزصف يبسطأَشطخ صفٛخ   

يبسط إنٗ َٓبٚخ انؼبو رى انزذسٚظ ػٍ  15فٗ انفزشح يٍ 

 طشٚق انٕارظ آة 

 َظش٘ طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 شفٕ٘

 اػًبل فصهٛخ

 ػًهٙ  

 

 :اإلهكانات الوتاحة التذريس  -33

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

%.1.95   َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -35  

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

 ()إٌ ٔجذد

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -31

 فٙ انؼبو انغبثق

 ال ٕٚجذ

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -.3

 ْٙ ٔاألعجبة(

 نظشٔف انغهق ثغجت فٛشٔط كٕسَب رُفٛز انًقزشحبد نى ٚزى

 

 

 خطة التطوير للوقرر للعام القادم: -02

انزُفٛزانًغئٕل ػٍ  رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش  

صٚبسح يزحف انفٍ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 انحذٚث ثبنقبْشح

انفصم انذساعٙ 

 االٔل ٔانثبَٙ

 أعزبر انًبدح ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 أعزبر انًبدح : ا9و9د / ٚبعش انغٛذ انذػٕشٗ                                  انزٕقٛغ :

 

 نزٕقٛغ: ا سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٙ : ا9د/ يٛالد إثشاْٛى يزٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


