
   

 

 
 6106/6107  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

 
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

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

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

(         %  36راسب: عدد)
(4.48 ) 

لمتقديرات النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 الحاصمين عمييا

( 23.5( ممتاز     )13.9)
 جيد جدا

( 34.8( جيد      )24.8)
 مقبول

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

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم



   

 

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

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

60-84 
   (> )85 

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

( دراسة حالة       )  )(
 أنشطة فصمية

األعمال الفصمية )تذكر( :   
 بحاث أعمل 

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

( أعمال فصمية )20   (  %
 ( عممي
 

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

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

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

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

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

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

 المحاضرة.
 جراء مراجعة بعد دراسة كل  -2

 محاضرة.
عمييييييييييل اختبييييييييييارات قصيييييييييييرة  -3



   

 

(Quizzes Test أثنيييييياء )
 المحاضرة.

اال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي  -4
 300المجموعييييييية الواحيييييييدة عييييييين 

لميييا فيييي ذليييك  طاليييب فيييي الميييدرج
 من فائدة لمجميع.

) ن مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
 وجدت (

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

معيييدين( وذلييك تجنبييا  -مسيياعدين
 لمشكمة ضيق الوقت لألساتذة.

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في -8
 العام السابق

 جراء مراجعة بعد دراسة كل  -1
 محاضرة.

 عمييييييييييل اختبييييييييييارات قصيييييييييييرة -2
(Quizzes Test أثنيييييياء )

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

 واألسباب (
تقسييييييييييييييييييييييم الطيييييييييييييييييييييالب ذوي  -1

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

ليييييم ييييييتم تنفييييييذ ىيييييذا  -المحاضيييييرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

أال يزيييييد عييييدد الطييييالب فييييي  -2
 300المجموعييييييية الواحيييييييدة عييييييين 

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير

المسئول  توقيت التطوير توصيف التطوير
 عن التنفيذ



   

 

 مكانيات 
 التدريس 

لجنة شراء  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 
 الكتب 

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

 داجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شنالمر                     

 

 6107/6108 لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

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

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



   

 

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
لموضوعات مدي تغطية االمتحان  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   

 

 
) ن  مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(
االسيييييييتعانة بيييييييالطالب الفيييييييائقين دراسييييييييا  -1

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

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

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

 واألسباب (
تقسييييييييييييييييم الطيييييييييييييييالب ذوي التحصييييييييييييييييل  -1

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

لييم يييتم تنفيييذ ىييذا المقتييرح  نظييًرا  -المحاضييرة
 لضيق الوقت.

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

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

 .تفعيمو
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

 مكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة لممكتبة 

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

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                 

 

 

 



   

 

 
 

 6108/6109  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

( جيد 16.43( ممتاز     )2.41)
 جدا

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

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

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 التربية ومشكالت المجتمع

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم



   

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

أنشطة ( دراسة حالة       )  )(
 فصمية

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل 
 بحاث أ

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

 عممي
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

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

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

التييدريس ليييم فييي اوقييات  ضييافية عميي  
 وقت المحاضرة.

 جيييييراء مراجعييييية بعيييييد دراسييييية كيييييل  -2
 محاضرة.

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

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

 لمجميع.



   

 

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7
 ) ن وجدت(

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

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

 لألساتذة.
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق
 جيييييراء مراجعييييية بعيييييد دراسييييية كيييييل  -1

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

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

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

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

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

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

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

مجاالت 
 التطوير

المسئ توقيت التطوير توصيف التطوير
ول 
عن 
 التنفيذ

 مكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

لجنة  قبل تدريس المقرر 
شراء 
 الكتب 

 مكانيات 
 التدريس 

 عداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عم  

 األنماط المختمفة لمتقويم  

المحا قبل تدريس المقرر
ضر 
المسئو 

ل عن  



   

 

تدريس 
 المقرر

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

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 

 

 2019/2020  لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

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

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

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

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



   

 

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

 األساسي لممقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر
 6 التربية والمجتمع

 6 المجتمعالتربية ومشكالت 

 4 مشكمة البطالة

 4 مشكمة األمية

  8 الضوابط القانونية لسموك المعمم
مدي التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 
مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر
 )      ( <60    )      (60-84 

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

 عممي
( )      دراسيييية حاليييية         (  )

 أنشطة فصمية
()  بحاثأعمل 

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
Google Classroom      (√) 

Facebook               (√) 
               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 
 (√)            قناة عم  اليوتيوب

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

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

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

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

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



   

 

صيييييغيرة ييييييتم المييييينخف   لييييي  مجموعيييييات 
التييييدريس ليييييم فييييي اوقييييات  ضييييافية عميييي  

 وقت المحاضرة.
 جييييييييراء مراجعيييييييية بعييييييييد دراسيييييييية كييييييييل  -2

 محاضرة.
 Quizzesعمل اختبارات قصييرة ) -3

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

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

المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
 ) ن وجدت(

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

معيييدين( وذلييك تجنبييا لمشييكمة  -مسيياعدين
 ضيق الوقت لألساتذة.

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

 جييييييييراء مراجعيييييييية بعييييييييد دراسيييييييية كييييييييل  -1
 محاضرة.

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

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

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

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

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

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

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

 -التطوير لممقرر لمعام القادم :خطة  -10
مجاالت 
 التطوير

المسئول  توقيت التطوير توصيب التطوير
عن 



   

 

 التنفيذ
 مكانيات 
 التدريس 

شراء مراجع حديثة 
 لممكتبة 

لجنة  قبل تدريس المقرر 
شراء 
 الكتب 

 مكانيات 
 التدريس 

 عداد بنك أسئمة 
لممقرر لتدريب 

الطالب عم  األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاض قبل تدريس المقرر
ر 

المسئول 
عن  
تدريس 
 المقرر

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

 المراجع الخارجي:أ.د/ سميرة محمد شند                               

 
 



   

 

 

 1026/1027م تقرير مقرر دراسي  عمم النفس النمو  عا
 

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

 جميع التخصصات  التخصص 2

 االثانية   الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

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

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

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

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

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



   

 

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

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

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

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

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

 األساسي لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

100% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

100% 

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

            أمتحان أعمال السنة  - متحان نظري ا طريقة تقويم الطالب -

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

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

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

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

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال مع الطالب في -1

 المحاضرات
 



   

 

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

 بعض المشكالت التى يتطمب دراستيا دراسة جيدة أوال

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

 المراىقين

 توصيف التطوير
ثانيا  مشكالت االمراىقين مثل : 

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

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

 الحمول ( 

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    
 

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

 1027  /    /    : التاريخ 
 

  



   

 

 2018/ 2017عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -: أساسية معمومات – أ

 عمم النفس النمو المقرر اسم 2

 جميع التخصصات  التخصص 1

 االثانية   المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  1) المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 2

 429 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 420 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا  1701 )  ( ممتاز 00004 ) 

 ( مقبول3509   )  (جيد    4604  ) 

 -: المقرر تدريس – 1

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

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



   

 

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

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

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

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

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

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

 

المحتوي األساسي % لما تم تدريسو من  -
 لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

(100)% 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

(100)% 

 محاضرات نظرية  ( / )  أساليب التعميم والتعمم -

 األعمال الفصمية )تذكر( :  المناقشات واألستنتاجات 

 امتحان أعمال السنة  - امتحان نظري  طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -

 متوفرة الوسائل المعينة-

 غير متطمب   المستمزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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



   

 

 االنحرافات الجنسية المستحدثة 

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

 ، االدمان عمى االنترنتمثل االنحرافات الجنسية 

 ال يوجد وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين )إن -7

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

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

 لطالب الجامعة

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 
 والمراىقين

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل: االنحرافات الجنسية )  :اوال

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

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

 الحمول (  –االسباب  –المعنى 

 توقيت التطوير

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

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

     :منى سعيدالتوقيع

  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 2019/ 2018عمم النفس النمو عام   تقرير مقرر دراسي
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   

 

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

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

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

 لممقرر
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

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

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

، االدمان ا المراىقين  مثل االنحرافات الجنسيةالتى يتعرض لي
 عمى االنترنت

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

 السابق
تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفال المراىقين مع الطالب في 

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

 اضافة تمك المشكالت في المرجع
 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20
مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة لدى 

االطفال 

 توصيف التطوير
مشكالت االطفال مثل :  :اوال

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

مشكالت االمراىقين مثل:   :ثانيا

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد



   

 

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

االدمان عمى مواقع التواصل 
 –االسباب –االجتماعى )المعنى

  .الحمول(
    
    

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2020/ 2019عمم النفس النمو  عام   دراسي مقرر تقرير

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

الحركي العقمى فى  –خصائص النمو الجسمى والفسيولوجى  -10



   

 

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

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

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

% لما تم تدريسو من المحتوي  -
 األساسي لممقرر

100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

100% 

االمتحان لموضوعات مدي تغطية  -
 المقرر

100% 

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

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

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

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 
 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

ل المراىقين مع الطالب في تم تنفيذ مناقشة مشكالت االطفا
 المحاضرات

 



   

 

 
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ىي و األسباب (
 اضافة تمك المشكالت في المرجع

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -20

مجاالت 
 التطوير 

المشكالت 
المستحدثة 

لدى االطفال 
 والمراىقين

 بعض أدخال -1
  عرض مثل الموضوعات

 التى المشكالت بعض
 مثل  االطفال ليا يتعرض

 الشوارع أطفال مشكالت
 بعض أدخال -2

  عرض مثل الموضوعات
 التى المشكالت بعض

  المراىقين ليا يتعرض
 حاالت بعض ظيور مثل

 اثناء فى خاصة االنتحار
 التقويم نتائج ظيور

 توقيت التطوير
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

 
  اسم منسق المادة : د منى سعيد 

                            رئيس مجمس القسم : أ.د / إيمان حمدى عمار  
 



 

 م6106/6102 أكورديوى حزبويت آلت عزف حقزيز هقزر دراسي

 قسن :الخزبيت الووسيقيت

 هعلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖعضف آنخ تشثٕٚخ أكٕسدٌٕٚ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ( -انثبَٛخ   انفشلخ/ انًست( 

 ( سبعخ عًهٙ نكم خًس طالة 3(َظش٘ + )-ٔحذح  )31 عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 

  ندُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يدهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انُظبو انًتجع الختٛبس ندُخ االيتحبَبد 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاخعخ انخبسخٛخ ناليتحب 

  عضٕ ْٛئخ يعبَٔخ 2عضٕ ْٛئخ تذسٚس ٔ انمبئًٍٛ ثبنتذسٚسعذد 

 هعلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 طبنت 22 عذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 26 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 ٌَتٛدخااليتحب 

 

 % 72.29( 85َبخح عذد) 

 %1.22( 2غبئت عذد )

  نهتمذٚشاد انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

%( 33.22خٛذ خذاً)33%( 2.22يًتبص، )%27( 35.11)

 يمجٕل5%( 31.11خٛذ، )9

 ساست الئحٙ %2(1.11)

 حذريس الوقزر: -6

 

 %366 انًٕضٕعبتبنتىتى تذسٚسٓب

ثبنٛذ دساسخ سهى فب انكجٛش  ثبالسثٛح يع يصبحجخ عضف انجبصبد  - يب تى تذسٚسّ يٍ انًحتٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 انٛسشٖ

يٍ كتبة " تذسٚجبد نهعضف عهٙ   37دساسخ خضء يٍ تًشٍٚ سلى  -

 آنخ األكٕسدٌٕٚ"

دساسخ سهى فب انكجٛش  ثبالسثٛح يع يصبحجخ عضف انجبصبد ثبنٛذ  -

 انٛسشٖ

يٍ كتبة " تذسٚجبد  37دساسخ اندضء انثبَٙ يٍ تًشٍٚ سلى  -

 نهعضف عهٙ آنخ األكٕسدٌٕٚ"

يٍ  32انًٕخٕد صفحخ   Marcia دساسخ خضء يٍ يمطٕعخ  -

 "La" Fisarmonicaكتبة  

 Laيٍ كتبة  Marciaدساسخ اندضء انثبَٙ يٍ  يمطٕعخ   -

Fisarmonica 

دساسخ خضء يٍ انُشٛذ انٕطُٙ يٍ كتبة " تذسٚجبد نهعضف  -

 عهٙ آنخ األكٕسدٌٕٚ"

دساسخ يمطٕعخ أثشا عبٚذح يٍ كتبة  " تذسٚجبد نهعضف عهٙ  -

 األكٕسدٌٕٚ"آنخ 

 %366 يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 58  يذٖ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕضٕعبد انًمشس

 إستشاتٛدٛخ انتعهى انتعبَٔٙ. اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى

 إستشاتٛدٛخانحٕاس ٔ انًُبلشخ 

 إستشاتٛدٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 نعت األدٔاس

 انتطجٛمٗاأليتحبٌ  طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 أعًبل انسُخ



 

 اإلهكبًبث الوخبحت الخذريس : -3

 يتٕفشح ثذسخخ يحذٔدح  انًشاخع انعهًٛخ 

 غٛش يتٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وحٌظيويت  -4

 %98.57 َتٛدخ تمٕٚى انطالة نًمشس -5

 أكٕسدٌٕٚ يضجٕطخ.تٕفٛش آالد  -3 يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -6

 االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ انعًهٙ. -2

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع يمطٕعبد راد يستٕٖ يتمذو  -1

 نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ تمُٛخ نعالج انضعفبء .

 ٚس ثبَتظبو.تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذس -3

 تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ. -8

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ . -2

 يالحظبد انًشاخعٍٛ انخبسخٍٛٛ -2

 )إٌ ٔخذد(

 ال تٕخذ

يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش  -8

 فٙ انعبو انسبثك

 سكشٍ.تٕصٚع تٕصٛف انًمشس عهٙ انطالة فٙ أٔل  -3

 يُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ. -2

 ثُبء يدًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر ٔانطالة -1

 تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ. -3

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ -8

 يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد  -9

 )يبْٙ ٔاألسجبة(

 غٛبة انطالة انًتكشس عٍ حضٕس انسكشٍ. -3

 كثشح انًحبضشاد انتشثٕٚخ ٔاَشغبل انطالة ثٓب -2

 إَشغبل االستبر ثبنهدبٌ ٔاالعًبل انذاسٚخ ٔانحفالد فٙ انكهٛخ  -1

 انجذاٚخ انًجكشح اليتحبَبد انعًهٙ. -3

 خطخ انتطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: -01

 حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز
حوقيج 

 الخطويز

الوسئول عي 

 الخٌفيذ

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

 يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع يمطٕعبد راد.

يستٕٖ يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ 

 تمُٛخ نعالج انضعفبء

لجم ثذاٚخ 

 انتٛشو
 أستبر انًبدح

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس تذسٚت انطبنت عهٙ حم انًشبكم انتمُٛخ أثُبء انعضف.

 تطٕٚش طشق انتذسٚس

االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ 

 انعًهٙ.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 انتذسٚس انتعبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة انٙ يدًٕعبد صغٛشح 

تطٕٚش تكُٕنٕخٛب انتعهٛى 

 ثبنًمشس
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر ٔانطالةثُبء يدًٕعخ 

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح االخطبء نهطالة 

 ٔتعشٚفٓى ثٓب.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تمذٚى تغزٚخ ساخعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء انعضف 

 ٔتعشٚفٓى ثُمبط ضعفٓىثحضٕس انطالة 
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو.



 

 

          عبذ الحويذ عبهز        /د: عبذ الحويذ عبهز       الخوقيع /اسن هٌسق الوبدة: د 

 

 تطٕٚش تُفٛز انًمشس

 أستبر انًبدح ثذاٚخ انتٛشو يُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ.

 آخش سكشٍ. تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ
 أستبر انًبدح َٓبٚخ انتشو

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ



 

 م6102/6108 أكورديوى حزبويت آلت عزف حقزيز هقزر دراسي

 الووسيقيتقسن :الخزبيت 

 هعلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖعضف آنخ تشثٕٚخ أكٕسدٌٕٚ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ( -انثبَٛخ   انفشلخ/ انًست( 

 ( سبعخ عًهٙ نكم خًس طالة 3(َظش٘ + )-ٔحذح  )31 عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 

  ندُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يدهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انُظبو انًتجع الختٛبس ندُخ االيتحبَبد 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاخعخ انخبسخٛخ ناليتحب 

 عضٕ ْٛئخ يعبَٔخ 2عضٕ ْٛئخ تذسٚس ٔ عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 طبنت 91 عذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 91 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 ٌَتٛدخااليتحب 

 

 %73.82( 27َبخح عذد) 

 %8.35( 3ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

%( 18.22( طبنت خٛذ خذاً )22%( ، ) 38.69( طبنت يًتبص )33)

%( 23.72يمجٕل )( طبنت 32%( ، ) 23.72( طبنت خٛذ )32) 

 %(3.33( طبنت ضعٛف )1)

 %(  3.19ساست الئحٙ ) (3)

 حذريس الوقزر: -6

 

 %366 انًٕضٕعبتبنتىتى تذسٚسٓب

دساسخ سهى فب انكجٛش  ثبالسثٛح يع يصبحجخ عضف انجبصبد ثبنٛذ  - يب تى تذسٚسّ يٍ انًحتٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 انٛسشٖ

تذسٚجبد نهعضف عهٙ يٍ كتبة "   37دساسخ خضء يٍ تًشٍٚ سلى  -

 آنخ األكٕسدٌٕٚ"

دساسخ سهى فب انكجٛش  ثبالسثٛح يع يصبحجخ عضف انجبصبد ثبنٛذ  -

 انٛسشٖ

يٍ كتبة " تذسٚجبد  37دساسخ اندضء انثبَٙ يٍ تًشٍٚ سلى  -

 نهعضف عهٙ آنخ األكٕسدٌٕٚ"

يٍ  32انًٕخٕد صفحخ   Marciaدساسخ خضء يٍ يمطٕعخ   -

 "La" Fisarmonicaكتبة  

 Laيٍ كتبة  Marciaدساسخ اندضء انثبَٙ يٍ  يمطٕعخ   -

Fisarmonica 

 %366 يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 58  يذٖ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕضٕعبد انًمشس

 إستشاتٛدٛخ انتعهى انتعبَٔٙ. اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى

 إستشاتٛدٛخانحٕاس ٔ انًُبلشخ 

 انعًهٙإستشاتٛدٛخ انجٛبٌ 

 نعت األدٔاس

 األيتحبٌ انتطجٛمٗ طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 أعًبل انسُخ

 اإلهكبًبث الوخبحت الخذريس : -3

 يتٕفشح ثذسخخ يحذٔدح  انًشاخع انعهًٛخ 



 

 غٛش يتٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وحٌظيويت : -4

 %53.58 نًمشسَتٛدخ تمٕٚى انطالة  -8

 تٕفٛش آالد أكٕسدٌٕٚ يضجٕطخ. -3 يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -8

 االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ انعًهٙ. -2

 ثُبء يدًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر ٔانطالة -1

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع يمطٕعبد راد يستٕٖ يتمذو  -3

 يٓبسٚب فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ تمُٛخ نعالج انضعفبء .نهًتفٕلٍٛ 

 تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو. -8

 تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ. -2

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ . -9

تصحٛح االخطبء نهطالة انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل  -5

 ٔتعشٚفٓى ثٓب.

تمذٚى تغزٚخ ساخعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء انعضف ثحضٕس  -7

 انطالة ٔتعشٚفٓى ثُمبط ضعفٓى

 ال تٕخذ يالحظبد انًشاخعٍٛ انخبسخٍٛٛ -9    

يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش -5

 فٙ انعبو انسبثك

يمطٕعبد راد يستٕٖ يتمذو يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع  -

 نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ تمُٛخ نعالج انضعفبء

 تذسٚت انطبنت عهٙ حم انًشبكم انتمُٛخ أثُبء انعضف. -

 االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ انعًهٙ. -

 انتذسٚس انتعبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة انٙ يدًٕعبد صغٛشح  -

 ثُبء يدًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر ٔانطالة -

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح االخطبء نهطالة  -

 ٔتعشٚفٓى ثٓب.

تمذٚى تغزٚخ ساخعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء انعضف ثحضٕس  -

 ُمبط ضعفٓىانطالة ٔتعشٚفٓى ث

 تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو. -

 يُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ. -

 تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ. -

 يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد -7

 )يبْٙ ٔاألسجبة(

 كثشح االخبصاد أثُبء انفصم انذساسٙ. -3

 انًتكشس عٍ حضٕس انسكشٍ.غٛبة انطالة  -2

 كثشح انًحبضشاد انتشثٕٚخ ٔاَشغبل انطالة ثٓب  -1

 انجذاٚخ انًجكشح اليتحبَبد انعًهٙ. -8

 إَشغبل االستبر ثبنهدبٌ ٔاالعًبل انذاسٚخ ٔانحفالد فٙ انكهٛخ -2

 خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم:  -01

 حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز
حوقيج 

 الخطويز

الوسئول عي 

 الخٌفيذ

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

 يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع يمطٕعبد راد.

يستٕٖ يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ 

 تمُٛخ نعالج انضعفبء

لجم ثذاٚخ 

 انتٛشو
 أستبر انًبدح



 

 

         عبذ الحويذ عبهز        /د:  الخوقيع            عبذ الحويذ عبهز   /الوبدة: داسن هٌسق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًبدحأستبر  أثُبء انتذسٚس تذسٚت انطبنت عهٙ حم انًشبكم انتمُٛخ أثُبء انعضف.

 تطٕٚش طشق انتذسٚس

االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ 

 انعًهٙ.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليتحبَبد يع انطالة .

تطٕٚش تكُٕنٕخٛب انتعهٛى 

 ثبنًمشس
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس االستبر ٔانطالةثُبء يدًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ 

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح االخطبء نهطالة 

 ٔتعشٚفٓى ثٓب.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تمذٚى تغزٚخ ساخعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء انعضف 

 ثحضٕس انطالة ٔتعشٚفٓى ثُمبط ضعفٓى

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو.

 تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ.
 َٓبٚخ انتشو

 
 أستبر انًبدح

 أستبر انًبدح َٓبٚخ انتشو يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ



 

 م6108/6109 أكورديوى حزبويت آلت عزف حقزيز هقزر دراسي

 قسن :الخزبيت الووسيقيت

 هعلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖعضف آنخ تشثٕٚخ أكٕسدٌٕٚ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ( -انثبَٛخ   انفشلخ/ انًست( 

 ( سبعخ عًهٙ نكم خًس طالة 3(َظش٘ + )-ٔحذح  )31 عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 

  ندُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يدهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انُظبو انًتجع الختٛبس ندُخ االيتحبَبد 

  غٛش يتٕافش انخبسخٛخ ناليتحبٌَظبو انًشاخعخ 

 عضٕ ْٛئخ يعبَٔخ 2عجذ انحًٛذ عبيشٔ /د عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 طبنت 53 عذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 97 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

ٌَتٛدخااليتحب 

 

 %75.91( 95َبخح عذد) 

 %3.29( 3غبئت عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

%( 26.28( طبنت خٛذ خذاً )32%( ، ) 12.73( طبنت يًتبص )22)

%( 27.33( طبنت يمجٕل )21%( ، ) 32.32( طبنت خٛذ )31) 

 %(3.22( طبنت غبئت )3)

 حذريس الوقزر: -6

 

 %366 انًٕضٕعبتبنتىتى تذسٚسٓب

دساسخ سهى فب انكجٛش  ثبالسثٛح يع يصبحجخ عضف انجبصبد ثبنٛذ  - انًحتٕٖ األسبسٙ نهًمشسيب تى تذسٚسّ يٍ 

 انٛسشٖ

يٍ كتبة " تذسٚجبد نهعضف عهٙ آنخ   37دساسخ خضء يٍ تًشٍٚ سلى  -

 األكٕسدٌٕٚ"

دساسخ سهى فب انكجٛش  ثبالسثٛح يع يصبحجخ عضف انجبصبد ثبنٛذ  -

 انٛسشٖ

يٍ كتبة " تذسٚجبد نهعضف  37شٍٚ سلى دساسخ اندضء انثبَٙ يٍ تً -

 عهٙ آنخ األكٕسدٌٕٚ"

يٍ كتبة   32انًٕخٕد صفحخ   Marciaدساسخ خضء يٍ يمطٕعخ   -

La" Fisarmonica" 

 Laيٍ كتبة  Marciaدساسخ اندضء انثبَٙ يٍ  يمطٕعخ   -

Fisarmonica 

دساسخ خضء يٍ انُشٛذ انٕطُٙ يٍ كتبة " تذسٚجبد نهعضف عهٙ آنخ  -

 األكٕسدٌٕٚ"

 %366 يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 58  يذٖ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕضٕعبد انًمشس

 إستشاتٛدٛخ انتعهى انتعبَٔٙ. اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى

 إستشاتٛدٛخانحٕاس ٔ انًُبلشخ 

 إستشاتٛدٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 نعت األدٔاس

 انتطجٛمٗاأليتحبٌ  طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 أعًبل انسُخ

 اإلهكبًبث الوخبحت الخذريس : -3



 

 يتٕفشح ثذسخخ يحذٔدح  انًشاخع انعهًٛخ 

 غٛش يتٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وحٌظيويت : -4

 %52.58 َتٛدخ تمٕٚى انطالة نًمشس -8

 أكٕسدٌٕٚ يضجٕطخ.تٕفٛش آالد  -3 يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -2

 االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ انعًهٙ. -2

 ثُبء يدًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر ٔانطالة -1

 تكهٛف انطالة ثجحث يشتجظ ثبنًمشسانذساسٙ. -3

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع يمطٕعبد راد يستٕٖ يتمذو نهًتفٕلٍٛ  -8

 فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ تمُٛخ نعالج انضعفبء .يٓبسٚب 

 تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو. -2

 تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ. -9

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ . -5

يالحظبد انًشاخعٍٛ -9

 انخبسخٍٛٛ

 ال تٕخذ

تُفٛزِ يٍ يمتشحبد يب تى -5

 انتطٕٚش فٙ انعبو انسبثك

 تٕصٚع تٕصٛف انًمشس عهٙ انطالة فٙ أٔل سكشٍ. -3

 االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ انعًهٙ. -2

 انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح االخطبء نهطالة ٔتعشٚفٓى ثٓب -1

 ضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ.تٕصٚع إستجٛبٌ س -3

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ -8

 يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد -7

 )يبْٙ ٔاألسجبة(

 غٛبة انطالة انًتكشس عٍ حضٕس انسكشٍ. -3

 كثشح انًحبضشاد انتشثٕٚخ ٔاَشغبل انطالة ثٓب -2

 إَشغبل االستبر ثبنهدبٌ ٔاالعًبل انذاسٚخ ٔانحفالد فٙ انكهٛخ  -1

 خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم: -36

 حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز
حوقيج 

 الخطويز

الوسئول عي 

 الخٌفيذ

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

 يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚع يمطٕعبد راد.

يٓبسٚب فٙ انعضف ٔيمطٕعبد  ٔتًبسٍٚ تمُٛخ يستٕٖ يتمذو نهًتفٕلٍٛ 

 نعالج انضعفبء

لجم ثذاٚخ 

 انتٛشو
 أستبر انًبدح

 تذسٚت انطبنت عهٙ حم انًشبكم انتمُٛخ أثُبء انعضف.
أثُبء 

 انتذسٚس
 أستبر انًبدح

 تطٕٚش طشق انتذسٚس

 االعتًبد عهٙ االستشاتٛدٛبد انعًهٛخ يثم انتعهى انتعبَٔٙ ٔانجٛبٌ انعًهٙ.

أثُبء 

 انتذسٚس
 أستبر انًبدح

 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليتحبَبد يع انطالة .

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس
انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح االخطبء نهطالة 

 ٔتعشٚفٓى ثٓب.

أثُبء 

 انتذسٚس
 أستبر انًبدح



 

 

 

                 عبهز الحويذ عبذ/ د عبذ الحويذ عبهز       الخوقيع: /اسن هٌسق الوبدة: د  

 

انعضف ثحضٕس تمذٚى تغزٚخ ساخعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء 

 انطالة ٔتعشٚفٓى ثُمبط ضعفٓى

 تشدٛع انطالة عهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو.
أثُبء 

 انتذسٚس
 أستبر انًبدح

 تطٕٚش تُفٛز انًمشس
َٓبٚخ  تٕصٚع إستجٛبٌ سضبء انطالة عٍ انًمشس فٙ آخش سكشٍ.

 انتٛشو
 أستبر انًبدح

 ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخيهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح 



 

 م2016/2017عزف آلة تربوية أكورديون  تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف آلة تربوية أكورديون اسم المقرر ورمزة الكودى●

 التربية الموسيقية  التخصص ●

 )الفصل الدراسي الثاني( -الثانية   الفرقة/ المستوى●

 ( ساعة عملي لكل خمس طالب 1(نظري + )-وحدة  )13 عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ●

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان●

 يئة معاونةعضو ه 2عضو هيئة تدريس و عدد القائمين بالتدريس ●

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 62 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ●

 طالب 60 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان ●

 نتيجةاالمتحان ●
 

 % 96.67( 58ناجح عدد) 

 %3.22( 2غائب عدد )

للتقديرات   ● طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها
جيد، 7%(  11.66جيد جداً)14%(  6.66ممتاز، )%29(  48.33)

 مقبول %8( 13.33)

 راسب الئحي  %2(3.33)

 تدريس المقرر: -2

 

 %100 الموضوعاتالتىتم تدريسها 

 دراسة سلم فا الكبير  باالربيج مع مصاحبة عزف الباصات باليد اليسرى - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

من كتاب " تدريبات للعزف علي آلة    19رقم دراسة جزء من تمرين  -

 األكورديون"

 دراسة سلم فا الكبير  باالربيج مع مصاحبة عزف الباصات باليد اليسرى -

من كتاب " تدريبات للعزف علي آلة   19دراسة الجزء الثاني من تمرين رقم  -

 األكورديون"

 "Laمن كتاب   12الموجود صفحة   Marciaدراسة جزء من مقطوعة   -

Fisarmonica " 

 La Fisarmonicaمن كتاب  Marciaدراسة الجزء الثاني من  مقطوعة   -

دراسة جزء من النشيد الوطني من كتاب " تدريبات للعزف علي آلة   -

 األكورديون"

دراسة مقطوعة اوبرا عايدة من كتاب  " تدريبات للعزف علي آلة  -

 األكورديون"

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجيةالحوار و المناقشة  

 إستراتيجية البيان العملي

 لعب األدوار

 األمتحان التطبيقى طريقة تقويم الطالب

 السنة أعمال 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

 متوفرة بدرجة محدودة   المراجع العلمية  



 

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية  -4

الطالب   -5 تقويم  نتيجة 

 لمقرر

75.89% 

تحسين   -6 مقترحات 

 المقرر

 مضبوطة. توفير آالت أكورديون  -1

 االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان العملي. -2

في   -3 مهاريا  للمتفوقين  متقدم  مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء .

 م. تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظا -4

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -5

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .  -6

مالحظات   -7

المراجعين 

 الخارجيين

 )إن وجدت(

 ال توجد 

من   -8 تنفيذه  تم  ما 

التطوير   مقترحات 

 في العام السابق 

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -2

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب -3

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -4

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -5

من   -9 تنفيذه  يتم  لم  ما 

 مقترحات  

 )ماهي واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -1

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها -2

 إنشغال االستاذ باللجان واالعمال الدارية والحفالت في الكلية   -3

 البداية المبكرة المتحانات العملي.  -4

 للعام القادم: خطة التطوير للمقرر  -10

 مجاالت التطوير 
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 وتعريفهم بها. 

 أثناء التدريس 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة



 

تقديم تغذية 

راجعة من  

خالل تصحيح 

االخطاء أثناء  

العزف 

بحضور 

الطالب 

وتعريفهم بنقاط  

 ضعفهم 

 أثناء التدريس 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

تشجيع الطالب  

علي تقييم 

السكشن 

وطريقة 

التدريس 

 بانتظام. 

 أثناء التدريس 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

 المقررتطوير تنفيذ 

مناقشة 

توصيف  

المقرر شفهيا  

في اول  

 سكشن.

 بداية التيرم

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

توزيع إستبيان  

رضاء الطالب 

عن المقرر في  

 آخر سكشن.

 نهاية الترم

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

ملئ تقرير  

المقرر 

وتسليمه الي 

وحدة ضمان 
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 م2017/2018عزف آلة تربوية أكورديون  تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف آلة تربوية أكورديون اسم المقرر ورمزة الكودى●

 الموسيقية التربية  التخصص ●

 )الفصل الدراسي الثاني( -الثانية   الفرقة/ المستوى●

 ( ساعة عملي لكل خمس طالب 1(نظري + )-وحدة  )13 عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ●

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

 غير متوافر تحاننظام المراجعة الخارجية لالم●

 عضو هيئة معاونة 2عضو هيئة تدريس و عدد القائمين بالتدريس ●

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ●

 طالب 73 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان ●

 نتيجةاالمتحان ●
 

 %94.52( 69ناجح عدد) 

 %5.48( 4راسب عدد )

للتقديرات  النسبة   ● طبقا  للناجحين   % المئوية 

 الحاصلين عليها
%( )  35.62( طالب جيد جداً )26%( ، ) 15.07( طالب ممتاز )11)

( 3%( )21.92( طالب مقبول )16%( ، )  21.92( طالب جيد )16

 %( 4.11طالب ضعيف )

 %(   1.37راسب الئحي ) (1)

 تدريس المقرر: -2

 

 %100 الموضوعاتالتىتم تدريسها 

دراسة سلم فا الكبير  باالربيج مع مصاحبة عزف الباصات باليد   - تدريسه من المحتوى األساسي للمقررما تم 

 اليسرى

من كتاب " تدريبات للعزف علي   19دراسة جزء من تمرين رقم  -

 آلة األكورديون" 

دراسة سلم فا الكبير  باالربيج مع مصاحبة عزف الباصات باليد   -

 اليسرى

من كتاب " تدريبات   19الجزء الثاني من تمرين رقم دراسة  -

 للعزف علي آلة األكورديون"

من  12الموجود صفحة   Marciaدراسة جزء من مقطوعة   -

 " La" Fisarmonicaكتاب  

 Laمن كتاب  Marciaدراسة الجزء الثاني من  مقطوعة   -

Fisarmonica 

 %100 المقررمدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 % 85  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجيةالحوار و المناقشة  

 إستراتيجية البيان العملي

 لعب األدوار

 األمتحان التطبيقى طريقة تقويم الطالب

 أعمال السنة 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3



 

 متوفرة بدرجة محدودة   المراجع العلمية  

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

نتيجة تقويم الطالب    -5

 لمقرر

81.85% 

تحسين   -5 مقترحات 

 المقرر

 توفير آالت أكورديون مضبوطة.  -1

 االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان العملي.االعتماد علي  -2

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -3

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في   -4

 العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء .

 السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  تشجيع الطالب علي تقييم -5

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -6

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .  -7

 التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم بها.  -8

االخطاء أثناء العزف بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط  تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح   -9

 ضعفهم 

مالحظات   -7    

 المراجعين الخارجيين 

 ال توجد 

من  -8 تنفيذه  تم  ما 

في   التطوير  مقترحات 

 العام السابق

في  - للمتفوقين مهاريا  ذات مستوى متقدم  الفردية من خالل توزيع مقطوعات  الفروق  مراعاة 

 وتمارين تقنية لعالج الضعفاءالعزف ومقطوعات  
 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -
 االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان العملي. -
 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب الي مجموعات صغيرة  -
 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -
 لتقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم بها. ا -
تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط   -

 ضعفهم 
 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -
 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -
 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

من  -9 تنفيذه  يتم  لم  ما 

 مقترحات  

 )ماهي واألسباب( 

 كثرة االجازات أثناء الفصل الدراسي. -1

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -2

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها  -3

 البداية المبكرة المتحانات العملي.  -5

 إنشغال االستاذ باللجان واالعمال الدارية والحفالت في الكلية  -6

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10
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 اسم منسق المادة: د/ عبد الحميد عامر              التوقيع : د/ عبد الحميد عامر                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2018/2019عزف آلة تربوية أكورديون  تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 أكورديونعزف آلة تربوية  اسم المقرر ورمزة الكودى●

 التربية الموسيقية  التخصص ●

 )الفصل الدراسي الثاني( -الثانية   الفرقة/ المستوى●

 ( ساعة عملي لكل خمس طالب 1(نظري + )-وحدة  )13 عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ●

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان●

 عضو هيئة معاونة 2د/ عبد الحميد عامرو عدد القائمين بالتدريس ●

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 81 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ●

 طالب 79 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان ●

 نتيجةاالمتحان 
 

 %98.73( 78ناجح عدد) 

 %1.27( 1غائب عدد )

للتقديرات   ● طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها
%( )  20.25( طالب جيد جداً )16%( ، ) 32.91( طالب ممتاز )26)

( 1%( )29.11( طالب مقبول )23%( ، )  16.46( طالب جيد )13

 %( 1.26طالب غائب )

 تدريس المقرر: -2

 

 %100 الموضوعاتالتىتم تدريسها 

دراسة سلم فا الكبير  باالربيج مع مصاحبة عزف   - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 الباصات باليد اليسرى

من كتاب " تدريبات    19دراسة جزء من تمرين رقم  -

 للعزف علي آلة األكورديون"

عزف  دراسة سلم فا الكبير  باالربيج مع مصاحبة  -

 الباصات باليد اليسرى

من كتاب "   19دراسة الجزء الثاني من تمرين رقم  -

 تدريبات للعزف علي آلة األكورديون"

الموجود صفحة   Marciaدراسة جزء من مقطوعة   -

 "La" Fisarmonicaمن كتاب   12

من كتاب   Marciaدراسة الجزء الثاني من  مقطوعة   -

La Fisarmonica 

النشيد الوطني من كتاب " تدريبات   دراسة جزء من -

 للعزف علي آلة األكورديون"

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجيةالحوار و المناقشة  

 إستراتيجية البيان العملي

 لعب األدوار

 األمتحان التطبيقى طريقة تقويم الطالب

 أعمال السنة 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3



 

 متوفرة بدرجة محدودة   المراجع العلمية  

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

تقويم   -5 نتيجة 

الطالب 

 لمقرر

82.85% 

مقترحات   -6

 تحسين المقرر

 توفير آالت أكورديون مضبوطة.  -1

 االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني والبيان العملي. -2

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -3

 تكليف الطالب ببحث مرتبط بالمقررالدراسي.  -4

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا   -5

 في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء .

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -6

 المقرر في آخر سكشن. توزيع إستبيان رضاء الطالب عن  -7

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .  -8

مالحظات  -7

المراجعين 

 الخارجيين

 ال توجد 

تنفيذه  -8 تم  ما 

مقترحات   من 

في  التطوير 

 العام السابق

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -1

 التعلم التعاوني والبيان العملي.االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل  -2

 التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم بها  -3

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -4

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -5

يتم -9 لم  ما 

من  تنفيذه 

 مقترحات  

)ماهي  

 واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -1

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها -2

 إنشغال االستاذ باللجان واالعمال الدارية والحفالت في الكلية   -3

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ا

ل

م

س

ئ

و

ل 

ع

ن 

ا

ل

ت

ن



 

ف

 يذ

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من  

خالل توزيع مقطوعات  

 ذات.

مستوى متقدم للمتفوقين  

مهاريا في العزف 

ومقطوعات  وتمارين تقنية 

 لعالج الضعفاء

 قبل بداية التيرم

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

تدريب الطالب علي حل  

المشاكل التقنية أثناء  

 العزف.

 أثناء التدريس 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي  

االستراتيجيات العملية مثل  

التعلم التعاوني والبيان 

 العملي.

 أثناء التدريس 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

مناقشة اخالقيات وضوابط  

الدراسة واالمتحانات مع  

 الطالب .

 المقرر تطوير تقويم 

التقويم البنائي المستمر  

للمقرر من خالل تصحيح 

االخطاء للطالب وتعريفهم  

 أثناء التدريس  بها. 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

تقديم تغذية راجعة من 

خالل تصحيح االخطاء 



 

أثناء العزف بحضور 

الطالب وتعريفهم بنقاط  

 ضعفهم 

ا

د

 ة

تشجيع الطالب علي تقييم 

السكشن وطريقة التدريس 

 بانتظام. 

 أثناء التدريس 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

 تطوير تنفيذ المقرر

توزيع إستبيان رضاء 

الطالب عن المقرر في آخر  

 سكشن.

 نهاية التيرم 

أ

س

تا

ذ 

ا

ل

م

ا

د

 ة

ملئ تقرير المقرر وتسليمه 

الي وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية

 

 

 د/ عبد الحميد عامر                 اسم منسق المادة: د/ عبد الحميد عامر       التوقيع:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م2019/2020عزف آلة تربوية أكورديون  تقرير مقرر دراسي

 قسم :التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف آلة تربوية أكورديون اسم المقرر ورمزة  الكودى●

 التربية الموسيقية  التخصص ●

 الدراسي االول (الثانية   ) الفصل  الفرقة/ المستوى●

 ( عملي لكل خمس طالب 1(نظري + )-) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ●

 لجنة ثالثية مشكلة من  مجلس قسم التربية الموسيقية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  ●

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان●

 واثنان عضو هيئة معاونةعضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس ●

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 108 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر ●

 طالب 106 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان●

 نتيجة االمتحان
 

 %81.5(  88ناجح عدد) 

 %18.5( 20راسب عدد)

 %1.9(  2غائب عدد )

طبقا  ● للناجحين   % المئوية  للتقديرات  النسبة 

 الحاصلين عليها
 %(  21.3( طالب جيد جداً )23%( ، ) 20.4( طالب ممتاز )22)

%( ، 22.2( طالب مقبول )24%( ،)17.6( طالب جيد )19)

(8( ضعيف  طالب   )7.4( جدا  %10(،  ضعيف  طالب   )

(9.3 .)% 

 تدريس المقرر: -2

 

 %100 الموضوع التى تم تدريسها 

دراسة أجزاء األلة و مكوناتها من حيث تاريخ اآللة و ترقيم   - األساسي للمقررما تم تدريسه من المحتوى 

األصابع و لوحة الباصات وأنواع االوكرديون حسب الباصات  

 ودراسة المسكة الصحيحة والطريقة الصحيحة للعزف. 

دراسة تمارين تكنيكية لليد اليمني بمفردها، دراسة تمارين تكنيكية   -

 .لليد اليسرى بمفردها

الكبير   - دو  سلم  واربيج  الكبير  صول(  ال،  )دو،  ساللم  تدريس 

 بمصاحبة عزف لوحة الباصات باليد اليسرى. 

 دراسة تمارين حسب المستوى من كتاب  الفرمونيكا.  -

 دراسة مقطوعة شرقي او غربي -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85 لموضوعات المقررمدى تغطية االمتحان 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة.  اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية البيان العملي

 إستراتيجيات لعب األدوار

 أعمال السنة :  طريقة تقويم الطالب

الدراسي  المنهج  لبعض محتوى  منفرد  عبارة عن عزف كل طالب 

 والتدريب عليه أمام أستاذ المادةالذى تم تدريسه 

 اإلمتحان التطبيقى النهائى: 



 

تم  الذى  الدراسي  المنهج  لمحتوى  الطالب  من  مجموعة  كل  عزف 

تدريسه والتدريب عليه طوال الفصل الدراسي امام لجنة ثالثية مشكلة 

 من خالل مجلس القسم. 

 اإلمكانات المتاحة التدريس :-3

 متوفرة   المراجع العلمية  

 متوفرة  الوسائل المعينة

 متوفرة   المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :-4

 %84.02 نتيجة تقويم الطالب لمقرر-5

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب   - مقترحات تحسين المقرر  -6
وتعريفهم  التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب   -

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

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم 
 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -
 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -
 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -
متقدم  - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 
 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -
 االعتماد علي استراتيجية  لعب االدوار  والبيان العملي و التعلم التعاوني.  -

 مالحظات المراجعين الخارجيين-7

 )إن وجدت(

 ال توجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق

متقدم  - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 
 المشاكل التقنية أثناء العزف. تدريب الطالب علي حل  -
 االعتماد علي استراتيجية  لعب االدوار  والبيان العملي و التعلم التعاوني.  -
 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -
 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -
طاء للطالب وتعريفهم  التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخ -

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

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم 
 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -
 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -
 ودة بالكلية ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الج -

 مالم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ماهي واألسباب( 

 تم التنفيذ 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:-10

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن  

 التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات  

للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات   مستوى متقدم 

 وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 
 أستاذ المادة قبل بداية التيرم



 

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

 تطوير طرق التدريس 

االعتماد علي استراتيجية  لعب االدوار  والبيان العملي و 

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

تطوير تكنولوجيا التعليم  

 بالمقرر 

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

البنائي   االخطاء التقويم  تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر 

 للطالب وتعريفهم بها. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 
العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 المقررتطوير تنفيذ 

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في السكشن االول.

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

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

 

 أستاذ المادة

 بالكلية ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  

 

         اسم منسق المادة: د/عبد الحميد عامر                                         التوقيع :    د/عبد الحميد عامر                    

 



 

 م6102/6102   اآللي الحاسة أساسيات تقرير مقرر دراسي

انزشثيخ انًٕعيميخ  لغى  :   

   معلومات أساسية     -أ   

  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدي   -١  ET1أعبعيبد انحبعت اآلني   

  انزخصص   -٢ ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔانحبعت اآلني 

  انفشلخ / انًغزٕٖ    -٣ / يشحهخ انجكبنٕسيٕط  ضبَيخ ان 

  عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح    -٤  ( عًهي  ١(  َظشي  +   )  ١)  ٥   

انُظبو انفصهي ، ٔيزى اخزيبس نغبٌ االيزحبَبد عٍ طشيك طشيك انمغى  

 بد  شئٌٕ انزعهيى ٔانطالةٔاداسي انعهًي

  انُظبو انًزجع الخزيبس نغُخ االيزحبَبد    -٥

  َظبو انًشاععخ انخبسعيخ ناليزحبٌ    -٦  غيش يزٕافش  □يزٕافش                 √  

يذسط انًبدح + يعيذي انزخصص نهزطجيك انعًهي ٔفك عذد فصٕل 

 انفشلخ ٔ) عكبشٍ( 

  عذد انمبئًيٍ ثبنزذسيظ    -٧

 معلومات متخصصة    -ب

  اإلحصبئيبد :   -١ 

  عذد انطالة انًهزحميٍ ثبنًمشس - ٦٢

  عذد انطالة انزيٍ أدٔا االيزحبٌ -  ٦٢

 %   89.٣9انُغجخ           ٦١َبعح عذد    

 %           ١.٦١حشيبٌ     انُغجخ     ١ساعت عذد   

  َزيغخ االيزحبٌ  -

 %٤.9٣ عذا عيذ ٣   -%  ٢8.9٣يًزبص   ١9

 يمجٕل 9%          ١٢.89عيذ  9 

انُغجخ انًئٕيخ % نهُبعحيٍ طجمبً نهزمذيشاد   -

  انحبصهيٍ عهيٓب 

 رذسيظ انًمشس :     -٢

 

 يفشداد يُظٕيخ انحبعت نألخصبئي انُٕعي انًعهى . -0

 ٔحذاد ثُبء  انحبعت اآلني  . -٢

 عت انشخصي  .انًفشداد انزطجيميخ ٔانفُيخ ٔيجبدئ رغًيع انحب -3

 ثشايظ انًكزت -٤

 WORD, EXCEL   POWERPOINT 

 انًصطهحبد انفُيخ  يغبل يُظٕيخ انحبعت  . -٥

  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيغٓب  -

  % نًب رى رذسيغّ يٍ انًحزٕٖ األعبعي نهًمشس  - %89أكضش يٍ 

 يذٖ انزضاو انمبئًيٍ ثبنزذسيظ ثًحزٕٖ انًمشس - %9٥  

 يذٖ رغطيخ االيزحبٌ  نًٕضٕعبد انًمشس -       %9٥      

             

 

                    رذسيت عًهي                    يحبضشاد َظشيخ      

 

 

  َشطخ فصهيخأ                   دساعخ حبنخ                         

:  رى رفعيم رذسيت انطالة يٍ خالل ألعًبل انفصهيخ ) رزكش( ا -

ثبنكهيخ ٔانغبيعخ ٔرنك ثزٕعيخ   ITٔساد في انمغى ٔٔحذح انـانذ

نزذسيت انطبنت عهي َمم يعبسفخ ٔيٓبسارّ الكغبة طالة 

األعبط ٔانٕعظ يٓبساد انزعبيم ٔ اعزخذاو انحبعت اآلني 

 كًغزحذس يٍ يغزحذصبد ركُٕنٕعيب انزعهيى انٓبيخ ٔانضشٔسيخ 

 أعبنيت انزعهيى ٔانزعهى  -

 

 َظشي          شفٕي          

 عًهي         أعًبل فصهيخ   

طشيمخ رمٕيى انطالة  -  

  اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسيظ :   -٣

  انًشاعع انعهًيـخ  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □

  انٕعبئم انًعيُخ  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح  √يزٕافشح    □

√    √    

√    ------ 



 

  انًغزهضيبد ٔانخبيبد  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □

انزذسيظ ثبنصبالد ٔانًذسعبد انًغٓضح / انغٕاَت انعًهيخ نهًمشس 

ثبنًعبيم  / صبالد االيزحبَبد انُظشيخ ٔانعًهيخ ، حغت نٕائح 

 انكهيخ ٔانمغى انعهًي في حذٔد انًٕاسد ٔااليكبَبد

  ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ :  -٤

   ٧9.٣٥% 

  رشكضد َزبئظ رمٕيى انطالة نهًمشس في انُمبط :

لهخ ايكبَبد ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔآنيبد انعشض انغيذ ٔيزى انعًم  -

 ثألصي َغت يئٕيخ ، حغت انًٕاسد ٔااليكبَبد انًزبحخ

انًعًم انزطجيمي نهًمشس ال يٕائى اعذاد انطالة انكجيشح ، طالة  -

 عخ ألغبو  اسث

  َزيغخ رمٕيى انطالة نهًمشس   -٥

رحذيش انًحزٕي انزعهيًي نًٕاكجخ انزطٕساد انزكُٕنٕعيخ   1–

               ٔانزعبيم انزشثٕي انحغٍ  ٔرطجيك يفشداد رمجم اآلخش يع انطالة

  يمزشحبد رحغيٍ انًمشس  -٦

آنيبد حذيضخ ٔفبعهخ ألعٓضح   اعزخذاو  - ٢ 

نزعهيى ٔانعشض ٔسثظ ركُٕنٕعيب ا

 انزطجيك ثبنٕالع

 

اعزحذاس طشق نهزذسيظ رٕاكت  - ٣  

 االيزحبَبد انحذيضخ ثُظبو انجٕكهيذ 

 ) انصح ٔانخطأ ٔاالخزيبس يٍ يزعذد (                                                

يمٕ و ثًشاععخ انًحزٕي انعهًي  –  

 نهًمشس ٔاعى انجشَبيظ انًُزًي انيخ 

 يالحظبد انًشاععيٍ انخبسعييٍ ) إٌ ٔعذد (  -٧

طشق انزذسيظ ٔانًعًم ٔااليكبَبد  -   

 انزعهيًيخ ٔانزطجيميخ

انًبدح انزعهيًيخ ٔانكزبة ٔطشيمخ  –  

 انعشض 

رى رغٓيض انًبدح انزعهيًيخ ٔفك -   

 انزطٕساد انزكُٕنٕعيخ

  يب رى رُفيزِ يٍ يمزشحبد انزطٕيش في انعبو انغبثك -9

رى رفعيم طشق انزذسيظ انفبعهخ  -٢   

 ٔرُفيز اعشاءاد انًزبثعخ ٔانزمٕيى 

رى رغٓيض آنيبد ٔطشق انعشض  -    

حغت االيكبَبد انًزبحخ نهٕصٕل 

 اني عٕدح انعًهيخ انزعهيًيخ 

ٔانًعًم ٔااليكبَبد انزعهيًيخ  -  

ٔانزطجيميخ نضيبدح عذد انطالة ) 

اسثعخ ألغبو (  ٔضعف انًٕاسد 

 انًزبحخ

  يب نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشحبد )يب ْي ٔاألعجبة( -8

انكزبة ٔآنيبد ٔ أعٓضح  انعشض  -    

 حغت انًٕاسد  انًزبحخ

 خطخ انزطٕيش نهًمشس نهعبو انمبدو : -١9  

 رٕليذ انزطٕيش انًغئٕل عٍ انزُفيز
 رٕصيف

 انزطٕيش            
 يغبالد انزطٕيش

يذسط انًبدح انفُيٌٕ  

زخصصيٍ ثبنمغى ٔانمغى انً

 انعهًي

في فزشح اعبصح انطبنت   

ثيٍ انفصهيٍ أٔ في َٓبيخ 

انفصم انذساعي انضبَي ، 

 رنك نهزغٓيض نجذايخ انعبو 

 إعبدح عذٔنخ االيكبَيبد  *  

 * انزشكيض عهي انزطجيك ٔاآلنيبد 

* رذسيت انطالة عهي اعزخذاو  

انحبعت اآلني كًغزحذس يٍ 

 نزعهيى يغزحذصبد ركُٕنٕعيب ا

 * رذسيت أعضبء ْيئخ انزذسيظ

    * عٕدح انزعبيم انزشثٕي انحغٍ

 االيكبَبد ٔانًٕاسد 

 ركُٕنٕعيب ٔآنيبد انعشض 

 طشق انزذسيظ 

  يفشداد انعًهيخ انزعهيًيخ

 ٔانزعبيم انزشثٕي 

  انزذسيت  

 اعى يذيش انجشَبيظ  :  د/ أيًٍ فٕصي خطبة يذكٕس                                          اعى يذسط انًبدح :  د/ عجذ انمبدس صبنح    

            سئيظ انمغى / أد/ احًذ يصطفي كبيم عصش                                          اعى يُغك انجشَبيظ  :  د/ يغشيخ عجذ انحًيذ فشط
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انزشثيخ انًٕعيميخ لغى  :   

 معلومات أساسية     -أ 

  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدي   -١  ET1أعبعيبد انحبعت اآلني   

  انزخصص   -٢ ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔانحبعت اآلني 

  انفشلخ / انًغزٕٖ    -٣ / يشحهخ انجكبنٕسيٕط  ضبَيخ ان 

  ذح  عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزً  -٤  ( عًهي  ١(  َظشي  +   )  ١)  ٥   

انُظبو انفصهي ، ٔيزى اخزيبس نغبٌ االيزحبَبد عٍ طشيك طشيك انمغى  

 ٔاداسيبد  شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة انعهًي

  انُظبو انًزجع الخزيبس نغُخ االيزحبَبد    -٥

  َظبو انًشاععخ انخبسعيخ ناليزحبٌ    -٦  غيش يزٕافش  □يزٕافش                 √  

انزخصص نهزطجيك انعًهي ٔفك عذد يذسط انًبدح + يعيذي 

 انفشلخ فصٕل ٔ) عكبشٍ( 

  عذد انمبئًيٍ ثبنزذسيظ    -٧

 معلومات متخصصة    -ب 

  اإلحصبئيبد :   -١

  عذد انطالة انًهزحميٍ ثبنًمشس - ٧٣

  عذد انطالة انزيٍ أدٔا االيزحبٌ -  ٧٣

 %   ١99انُغجخ           ٧٣َبعح عذد    

 %           9.99انُغجخ          9ساعت عذد   

  َزيغخ االيزحبٌ  -

 %٥٦.١٦ عيذ عذا ٤١   -%  ١٧.9١يًزبص   ١٣

 %٢.٧٤ يمجٕل ٢%          ٢٣.٢8عيذ  ١٧ 

انُغجخ انًئٕيخ % نهُبعحيٍ طجمبً نهزمذيشاد   -

  انحبصهيٍ عهيٓب 

 رذسيظ انًمشس :     -٢

 

 عهى .يفشداد يُظٕيخ انحبعت نألخصبئي انُٕعي انً -١

 ٔحذاد ثُبء  انحبعت اآلني  . -٢

 انًفشداد انزطجيميخ ٔانفُيخ ٔيجبدئ رغًيع انحبعت انشخصي  . -٣

 ثشايظ انًكزت -٤

 WORD, EXCEL   POWERPOINT 

 انًصطهحبد انفُيخ  يغبل يُظٕيخ انحبعت  . -٥

  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيغٓب  -

  عبعي نهًمشس % نًب رى رذسيغّ يٍ انًحزٕٖ األ - %89أكضش يٍ 

 يذٖ انزضاو انمبئًيٍ ثبنزذسيظ ثًحزٕٖ انًمشس - %9٥  

 يذٖ رغطيخ االيزحبٌ  نًٕضٕعبد انًمشس -       %9٥      

يحبضشاد َظشيخ           رذسيت عًهي              

 

َشطخ فصهيخأدساعخ حبنخ                            

يم رذسيت انطالة يٍ خالل :  رى رفعألعًبل انفصهيخ ) رزكش( ا -

ثبنكهيخ ٔانغبيعخ ٔرنك ثزٕعيخ   ITانذٔساد في انمغى ٔٔحذح انـ

نزذسيت انطبنت عهي َمم يعبسفخ ٔيٓبسارّ الكغبة طالة 

األعبط ٔانٕعظ يٓبساد انزعبيم ٔ اعزخذاو انحبعت اآلني 

 كًغزحذس يٍ يغزحذصبد ركُٕنٕعيب انزعهيى انٓبيخ ٔانضشٔسيخ 

 يى ٔانزعهىأعبنيت انزعه  -

 

 شفٕي               َظشي

 أعًبل فصهيخ        عًهي 

طشيمخ رمٕيى انطالة           -  

  اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسيظ :   -٣

  انًشاعع انعهًيـخ  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □

  انٕعبئم انًعيُخ  -    افشحغيش يزٕ □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح  √يزٕافشح    □        

  انًغزهضيبد ٔانخبيبد  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □         

انزذسيظ ثبنصبالد ٔانًذسعبد انًغٓضح / انغٕاَت انعًهيخ نهًمشس 

ثبنًعبيم  / صبالد االيزحبَبد انُظشيخ ٔانعًهيخ ، حغت نٕائح 

 انكهيخ ٔانمغى انعهًي في حذٔد انًٕاسد ٔااليكبَبد

  ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ :  -٤

√    √    

√    ------ 



 

  99.١٥% 

  رشكضد َزبئظ رمٕيى انطالة نهًمشس في انُمبط : 

كبَبد ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔآنيبد انعشض انغيذ ٔيزى انعًم لهخ اي -

 ثألصي َغت يئٕيخ ، حغت انًٕاسد ٔااليكبَبد انًزبحخ

انًعًم انزطجيمي نهًمشس ال يٕائى اعذاد انطالة انكجيشح ، طالة  -

 اسثعخ ألغبو  

  َزيغخ رمٕيى انطالة نهًمشس   -٥

نزكُٕنٕعيخ  رحذيش انًحزٕي انزعهيًي نًٕاكجخ انزطٕساد ا 1–

               ٔانزعبيم انزشثٕي انحغٍ  ٔرطجيك يفشداد رمجم اآلخش يع انطالة

  يمزشحبد رحغيٍ انًمشس  -٦

اعزخذاو آنيبد حذيضخ ٔفبعهخ ألعٓضح        - ٢ 

ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔانعشض ٔسثظ 

 انزطجيك ثبنٕالع

 

اعزحذاس طشق نهزذسيظ رٕاكت  - ٣  

 ثُظبو انجٕكهيذ االيزحبَبد انحذيضخ 

 ) انصح ٔانخطأ ٔاالخزيبس يٍ يزعذد (                                                

يمٕ و ثًشاععخ انًحزٕي انعهًي  –  

 نهًمشس ٔاعى انجشَبيظ انًُزًي انيخ 

 يالحظبد انًشاععيٍ انخبسعييٍ ) إٌ ٔعذد (  -٧

طشق انزذسيظ ٔانًعًم ٔااليكبَبد  -   

 ًيخ ٔانزطجيميخانزعهي

انًبدح انزعهيًيخ ٔانكزبة ٔطشيمخ  –  

 انعشض 

رى رغٓيض انًبدح انزعهيًيخ ٔفك -   

 انزطٕساد انزكُٕنٕعيخ

  يب رى رُفيزِ يٍ يمزشحبد انزطٕيش في انعبو انغبثك -9

رى رفعيم طشق انزذسيظ انفبعهخ  -٢   

 ٔرُفيز اعشاءاد انًزبثعخ ٔانزمٕيى 

آنيبد ٔطشق انعشض رى رغٓيض  -    

حغت االيكبَبد انًزبحخ نهٕصٕل 

 اني عٕدح انعًهيخ انزعهيًيخ 

ٔانًعًم ٔااليكبَبد انزعهيًيخ  -  

ٔانزطجيميخ نضيبدح عذد انطالة ) 

اسثعخ ألغبو (  ٔضعف انًٕاسد 

 انًزبحخ

  يب نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشحبد )يب ْي ٔاألعجبة( -8

نعشض انكزبة ٔآنيبد ٔ أعٓضح  ا -    

 حغت انًٕاسد  انًزبحخ

 خطخ انزطٕيش نهًمشس نهعبو انمبدو : -١9  

 رٕليذ انزطٕيش انًغئٕل عٍ انزُفيز
 رٕصيف

 انزطٕيش
 يغبالد انزطٕيش

يذسط انًبدح انفُيٌٕ  

انًزخصصيٍ ثبنمغى ٔانمغى 

 انعهًي

في فزشح اعبصح انطبنت   

ثيٍ انفصهيٍ أٔ في َٓبيخ 

انفصم انذساعي انضبَي ، 

 ك نهزغٓيض نجذايخ انعبو رن

 إعبدح عذٔنخ االيكبَيبد  *  

 * انزشكيض عهي انزطجيك ٔاآلنيبد 

* رذسيت انطالة عهي اعزخذاو  

انحبعت اآلني كًغزحذس يٍ 

 يغزحذصبد ركُٕنٕعيب انزعهيى 

 * رذسيت أعضبء ْيئخ انزذسيظ

    * عٕدح انزعبيم انزشثٕي انحغٍ

 االيكبَبد ٔانًٕاسد 

 بد انعشضركُٕنٕعيب ٔآني 

 طشق انزذسيظ 

  يفشداد انعًهيخ انزعهيًيخ

 ٔانزعبيم انزشثٕي 

  انزذسيت  

 اعى يذيش انجشَبيظ  :  د/ أيًٍ فٕصي خطبة يذكٕس       اعى يذسط انًبدح :  د/ عجذ انمبدس صبنح  

                   سئيظ انمغى / أد/ احًذ يصطفي كبيم عصش      فشطاعى يُغك انجشَبيظ  :  د/ يغشيخ عجذ انحًيذ 
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انزشثيخ انًٕعيميخ لغى  :    

 معلومات أساسية - أ

  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدي   -١  ET1أعبعيبد انحبعت اآلني   

  انزخصص   -٢ ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔانحبعت اآلني 

  انفشلخ / انًغزٕٖ    -٣ / يشحهخ انجكبنٕسيٕط  بَيخ ضان 

  عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح    -٤  ( عًهي  ١(  َظشي  +   )  ١)  ٥   

انُظبو انفصهي ، ٔيزى اخزيبس نغبٌ االيزحبَبد عٍ طشيك طشيك انمغى  

 ٔاداسيبد  شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة انعهًي

  ُخ االيزحبَبد  انُظبو انًزجع الخزيبس نغ  -٥

  َظبو انًشاععخ انخبسعيخ ناليزحبٌ    -٦  غيش يزٕافش  □يزٕافش                 √  

يذسط انًبدح + يعيذي انزخصص نهزطجيك انعًهي ٔفك عذد 

 انفشلخ فصٕل ٔ) عكبشٍ( 

  عذد انمبئًيٍ ثبنزذسيظ    -٧

 معلومات متخصصة     - ب

  اإلحصبئيبد :   -١

  ة انًهزحميٍ ثبنًمشسعذد انطال - ٧٦

  عذد انطالة انزيٍ أدٔا االيزحبٌ -  ٧٦

 %   ١99انُغجخ           ٧٦َبعح عذد    

 %           9.99انُغجخ          9ساعت عذد   

  َزيغخ االيزحبٌ  -

 %٤٧.٣٦ عيذ عذا ٣٦   -%  ٣٤.٢١يًزبص   ٢٦

 % ١.٣١ يمجٕل ١%          ١٧.١9عيذ  ١٣ 

نًئٕيخ % نهُبعحيٍ طجمبً نهزمذيشاد انُغجخ ا  -

  انحبصهيٍ عهيٓب 

 رذسيظ انًمشس :     -٢

 

 يفشداد يُظٕيخ انحبعت نألخصبئي انُٕعي انًعهى . -١

 ٔحذاد ثُبء  انحبعت اآلني  . -٢

 انًفشداد انزطجيميخ ٔانفُيخ ٔيجبدئ رغًيع انحبعت انشخصي   -٣

 ثشايظ انًكزت -٤

 WORD, EXCEL   POWERPOINT 

 انًصطهحبد انفُيخ  يغبل يُظٕيخ انحبعت  . -٥

  انًٕضٕعبد انزي رى رذسيغٓب  -

  % نًب رى رذسيغّ يٍ انًحزٕٖ األعبعي نهًمشس  - %89أكضش يٍ 

 يذٖ انزضاو انمبئًيٍ ثبنزذسيظ ثًحزٕٖ انًمشس - %9٥  

 يذٖ رغطيخ االيزحبٌ  نًٕضٕعبد انًمشس -       %9٥      

حبضشاد َظشيخ           رذسيت عًهيي              

َشطخ فصهيخأدساعخ حبنخ                            

:  رى رفعيم رذسيت انطالة يٍ خالل ألعًبل انفصهيخ ) رزكش( ا -

ثبنكهيخ ٔانغبيعخ ٔرنك ثزٕعيخ   ITانذٔساد في انمغى ٔٔحذح انـ

نزذسيت انطبنت عهي َمم يعبسفخ ٔيٓبسارّ الكغبة طالة 

ٔانٕعظ يٓبساد انزعبيم ٔ اعزخذاو انحبعت اآلني  األعبط

 كًغزحذس يٍ يغزحذصبد ركُٕنٕعيب انزعهيى انٓبيخ ٔانضشٔسيخ 

 أعبنيت انزعهيى ٔانزعهى  -

 

 شفٕي               َظشي

 أعًبل فصهيخ        عًهي 

طشيمخ رمٕيى انطالة           -  

  اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسيظ :   -٣

  انًشاعع انعهًيـخ  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √  يزٕافشح  □

  انٕعبئم انًعيُخ  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح  √يزٕافشح    □

  انًغزهضيبد ٔانخبيبد  -    غيش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □   

عبد انًغٓضح / انغٕاَت انعًهيخ نهًمشس انزذسيظ ثبنصبالد ٔانًذس

ثبنًعبيم  / صبالد االيزحبَبد انُظشيخ ٔانعًهيخ ، حغت نٕائح 

 انكهيخ ٔانمغى انعهًي في حذٔد انًٕاسد ٔااليكبَبد

  ليٕد إداسيخ ٔرُظيًيخ :  -٤

√    √    
√    ------ 



 

   9٢.9٢% 

  رشكضد َزبئظ رمٕيى انطالة نهًمشس في انُمبط :

ٔآنيبد انعشض انغيذ ٔيزى انعًم  لهخ ايكبَبد ركُٕنٕعيب انزعهيى -

 ثألصي َغت يئٕيخ ، حغت انًٕاسد ٔااليكبَبد انًزبحخ

انًعًم انزطجيمي نهًمشس ال يٕائى اعذاد انطالة انكجيشح ، طالة  -

 اسثعخ ألغبو  

  َزيغخ رمٕيى انطالة نهًمشس   -٥

رحذيش انًحزٕي انزعهيًي نًٕاكجخ انزطٕساد انزكُٕنٕعيخ   1–

               زشثٕي انحغٍ  ٔرطجيك يفشداد رمجم اآلخش يع انطالةٔانزعبيم ان

  يمزشحبد رحغيٍ انًمشس  -٦

اعزخذاو آنيبد حذيضخ ٔفبعهخ ألعٓضح        - ٢ 

ركُٕنٕعيب انزعهيى ٔانعشض ٔسثظ 

 انزطجيك ثبنٕالع

 

اعزحذاس طشق نهزذسيظ رٕاكت  - ٣  

 االيزحبَبد انحذيضخ ثُظبو انجٕكهيذ 

 ٔانخطأ ٔاالخزيبس يٍ يزعذد (                                                ) انصح 

يمٕ و ثًشاععخ انًحزٕي انعهًي  –  

 نهًمشس ٔاعى انجشَبيظ انًُزًي انيخ 

 يالحظبد انًشاععيٍ انخبسعييٍ ) إٌ ٔعذد (  -٧

طشق انزذسيظ ٔانًعًم ٔااليكبَبد  -   

 انزعهيًيخ ٔانزطجيميخ

ًبدح انزعهيًيخ ٔانكزبة ٔطشيمخ ان –  

 انعشض 

رى رغٓيض انًبدح انزعهيًيخ ٔفك -   

 انزطٕساد انزكُٕنٕعيخ

  يب رى رُفيزِ يٍ يمزشحبد انزطٕيش في انعبو انغبثك -9

رى رفعيم طشق انزذسيظ انفبعهخ  -٢   

 ٔرُفيز اعشاءاد انًزبثعخ ٔانزمٕيى 

رى رغٓيض آنيبد ٔطشق انعشض  -    

يكبَبد انًزبحخ نهٕصٕل حغت اال

 اني عٕدح انعًهيخ انزعهيًيخ 

ٔانًعًم ٔااليكبَبد انزعهيًيخ  -  

ٔانزطجيميخ نضيبدح عذد انطالة ) 

اسثعخ ألغبو (  ٔضعف انًٕاسد 

 انًزبحخ

  يب نى يزى رُفيزِ يٍ يمزشحبد )يب ْي ٔاألعجبة( -8

انكزبة ٔآنيبد ٔ أعٓضح  انعشض  -    

 حخحغت انًٕاسد  انًزب

 خطخ انزطٕيش نهًمشس نهعبو انمبدو : -١9  

 رٕليذ انزطٕيش انًغئٕل عٍ انزُفيز
 رٕصيف

 انزطٕيش
 يغبالد انزطٕيش

يذسط انًبدح انفُيٌٕ  

انًزخصصيٍ ثبنمغى ٔانمغى 

 انعهًي

في فزشح اعبصح انطبنت   

ثيٍ انفصهيٍ أٔ في َٓبيخ 

انفصم انذساعي انضبَي ، 

 رنك نهزغٓيض نجذايخ انعبو 

 إعبدح عذٔنخ االيكبَيبد  *  

 * انزشكيض عهي انزطجيك ٔاآلنيبد 

* رذسيت انطالة عهي اعزخذاو  

انحبعت اآلني كًغزحذس يٍ 

 يغزحذصبد ركُٕنٕعيب انزعهيى 

 * رذسيت أعضبء ْيئخ انزذسيظ

    * عٕدح انزعبيم انزشثٕي انحغٍ

 االيكبَبد ٔانًٕاسد 

 ركُٕنٕعيب ٔآنيبد انعشض 

 طشق انزذسيظ 

 شداد انعًهيخ انزعهيًيخ يف

 ٔانزعبيم انزشثٕي 

  انزذسيت  

 اعى يذيش انجشَبيظ  :  د/ أيًٍ فٕصي خطبة يذكٕس               اعى يذسط انًبدح :  د/ عجذ انمبدس صبنح    

 سئيظ انمغى / أد/ احًذ يصطفي كبيم عصش               اعى يُغك انجشَبيظ  :  د/ يغشيخ عجذ انحًيذ فشط 
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انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ لغى  :   

    

   معلومات أساسية     -أ   

  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕد٘   -١  ET1أعبعٛبد انحبعت اٜنٙ   

  انزخصص   -٢  ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانحبعت اٜنٙ 

  انفشلخ / انًغزٕٖ    -٣ / انفصم انذساعٗ انضبَٗ / يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  ضبَٛخ ان 

  عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح    -٤  ( عًهٙ  ١(  َظش٘  +   )  ١)  ٥   

طشٚك انمغى انُظبو انفصهٙ ، ٔٚزى اخزٛبس نغبٌ االيزحبَبد عٍ طشٚك  

 ٔاداسٚبد  شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة انعهًٙ

  انُظبو انًزجع الخزٛبس نغُخ االيزحبَبد    -٥

  َظبو انًشاععخ انخبسعٛخ ناليزحبٌ    -٦  غٛش يزٕافش  □يزٕافش                 √  

يذسط انًبدح + يعٛذ٘ انزخصص نهزطجٛك انعًهٙ ٔفك عذد 

 انفشلخ فصٕل ٔ) عكبشٍ( 

  انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ   عذد  -٧

 معلومات متخصصة    -ب

  اإلحصبئٛبد :   -١ 

  عذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس - ٦٢

  عذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -  ٦٢

 %   89.٣9انُغجخ           ٦١َبعح عذد    

 %           ١.٦١انُغجخ       غ   ١ساعت عذد   

  َزٛغخ االيزحبٌ  -

 %٥8.٦٧ عٛذ عذا ٣٧   -%  ٢8.9٣بص يًز  ١9

 يمجٕل 9%          8.٦٧عٛذ٦ 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبعحٍٛ طجمبً نهزمذٚشاد   -

  انحبصهٍٛ عهٛٓب 

 رذسٚظ انًمشس :     -٢

 

 يفشداد يُظٕيخ انحبعت نألخصبئٙ انُٕعٙ انًعهى . -0

 ٔحذاد ثُبء  انحبعت اٜنٙ  . -٢

 خ ٔيجبدئ رغًٛع انحبعت انشخصٙ  .انًفشداد انزطجٛمٛخ ٔانفُٛ -3

 ثشايظ انًكزت -٤

 WORD, EXCEL   POWERPOINT 

 انًصطهحبد انفُٛخ  يغبل يُظٕيخ انحبعت  . -٥

  انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚغٓب  -

  % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ األعبعٙ نهًمشس  - %89أكضش يٍ 

 سيذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمش - %9٥  

 يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ  نًٕضٕعبد انًمشس -       %9٥      

             

 

                    رذسٚت عًهٙ                    يحبضشاد َظشٚخ      

 

 

  َشطخ فصهٛخأ                   دساعخ حبنخ                         

 

انطالة يٍ خالل  :  رى رفعٛم رذسٚتألعًبل انفصهٛخ ) رزكش( ا -

 هىأعبنٛت انزعهٛى ٔانزع  -

 √    √    

√    ------ 



 

ثبنكهٛخ ٔانغبيعخ ٔرنك ثزٕعٛخ   ITانذٔساد فٙ انمغى ٔٔحذح انـ

نزذسٚت انطبنت عهٙ َمم يعبسفخ ٔيٓبسارّ الكغبة طالة 

األعبط ٔانٕعظ يٓبساد انزعبيم ٔ اعزخذاو انحبعت اٜنٙ 

 كًغزحذس يٍ يغزحذصبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى انٓبيخ ٔانضشٔسٚخ 

 َظش٘      شفٕ٘              

 عًهٙ         أعًبل فصهٛخ   

طشٚمخ رمٕٚى انطالة  -  

  اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚظ :   -٣

  انًشاعع انعهًٛـخ  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □

  انٕعبئم انًعُٛخ  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح  √يزٕافشح    □        

  انًغزهضيبد ٔانخبيبد  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □         

انزذسٚظ ثبنصبالد ٔانًذسعبد انًغٓضح / انغٕاَت انعًهٛخ نهًمشس 

ثبنًعبيم  / صبالد االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانعًهٛخ ، حغت نٕائح 

 ًٕاسد ٔااليكبَبدانكهٛخ ٔانمغى انعهًٙ فٙ حذٔد ان

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ :  -٤

   ٧٤.8٦% 

  رشكضد َزبئظ رمٕٚى انطالة نهًمشس فٙ انُمبط :

لهخ ايكبَبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔآنٛبد انعشض انغٛذ ٔٚزى انعًم  -

 ثألصٙ َغت يئٕٚخ ، حغت انًٕاسد ٔااليكبَبد انًزبحخ

انكجٛشح ، طالة  انًعًم انزطجٛمٙ نهًمشس ال ٕٚائى اعذاد انطالة -

 اسثعخ ألغبو  

  َزٛغخ رمٕٚى انطالة نهًمشس   -٥

رحذٚش انًحزٕ٘ انزعهًٛٙ نًٕاكجخ انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ   1–

               ٔانزعبيم انزشثٕ٘ انحغٍ  ٔرطجٛك يفشداد رمجم اٜخش يع انطالة

  يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس  -٦

ح       اعزخذاو آنٛبد حذٚضخ ٔفبعهخ ألعٓض - ٢ 

ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانعشض ٔسثظ 

 انزطجٛك ثبنٕالع

 

اعزحذاس طشق نهزذسٚظ رٕاكت  - ٣  

 االيزحبَبد انحذٚضخ ثُظبو انجٕكهٛذ 

 ) انصح ٔانخطأ ٔاالخزٛبس يٍ يزعذد (                                                

ٚمٕ و ثًشاععخ انًحزٕ٘ انعهًٙ  –  

 شَبيظ انًُزًٙ انٛخ نهًمشس ٔاعى انج

 يالحظبد انًشاععٍٛ انخبسعٍٛٛ ) إٌ ٔعذد (  -٧

طشق انزذسٚظ ٔانًعًم ٔااليكبَبد  -   

 انزعهًٛٛخ ٔانزطجٛمٛخ

انًبدح انزعهًٛٛخ ٔانكزبة ٔطشٚمخ  –  

 انعشض 

رى رغٓٛض انًبدح انزعهًٛٛخ ٔفك -   

 انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ

  ٚش فٙ انعبو انغبثكيب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕ -9

رى رفعٛم طشق انزذسٚظ انفبعهخ  -٢   

 ٔرُفٛز اعشاءاد انًزبثعخ ٔانزمٕٚى 

رى رغٓٛض آنٛبد ٔطشق انعشض  -    

حغت االيكبَبد انًزبحخ نهٕصٕل 

 انٙ عٕدح انعًهٛخ انزعهًٛٛخ 

ٔانًعًم ٔااليكبَبد انزعهًٛٛخ  -  

ٔانزطجٛمٛخ نضٚبدح عذد انطالة ) 

بو (  ٔضعف انًٕاسد اسثعخ ألغ

 انًزبحخ

  يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب ْٙ ٔاألعجبة( -8



 

انكزبة ٔآنٛبد ٔ أعٓضح  انعشض  -    

 حغت انًٕاسد  انًزبحخ

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو : -١9  

 رٕلٛذ انزطٕٚش انًغئٕل عٍ انزُفٛز
 رٕصٛف

 انزطٕٚش            
 يغبالد انزطٕٚش

انًبدح انفٌُٕٛ  يذسط 

انًزخصصٍٛ ثبنمغى ٔانمغى 

 انعهًٙ

فٙ فزشح اعبصح انطبنت   

ثٍٛ انفصهٍٛ أٔ فٙ َٓبٚخ 

انفصم انذساعٙ انضبَٙ ، 

 رنك نهزغٓٛض نجذاٚخ انعبو 

 إعبدح عذٔنخ االيكبَٛبد  *  

 * انزشكٛض عهٙ انزطجٛك ٔاٜنٛبد 

* رذسٚت انطالة عهٙ اعزخذاو  

انحبعت اٜنٙ كًغزحذس يٍ 

 غزحذصبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ي

 * رذسٚت أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ

    * عٕدح انزعبيم انزشثٕ٘ انحغٍ

 االيكبَبد ٔانًٕاسد 

 ركُٕنٕعٛب ٔآنٛبد انعشض 

 طشق انزذسٚظ 

  يفشداد انعًهٛخ انزعهًٛٛخ

 ٔانزعبيم انزشثٕ٘ 

  انزذسٚت  

   

 اعى يذٚش انجشَبيظ  :  د/ أًٍٚ فٕص٘ خطبة يذكٕس                                          اعى يذسط انًبدح :  د/ عجذ انمبدس صبنح    

 اعى يُغك انجشَبيظ  :  د/ ٚغشٚخ عجذ انحًٛذ فشط                                                       

               

                                                                          بيم عصشسئٛظ انمغى / أد/ احًذ يصطفٙ ك                                         
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خ انزشثٛخ انًٕعٛمٛ لغى  :   

 معلومات أساسية     -أ 

  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕد٘   -١  ET1أعبعٛبد انحبعت اٜنٙ   

  انزخصص   -٢ ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانحبعت اٜنٙ 

  انفشلخ / انًغزٕٖ    -٣ / انفصم انذساعٗ انضبَٙ / يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  ضبَٛخ ان 

  عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح    -٤  ( عًهٙ  ١(  َظش٘  +   )  ١)  ٥   

انُظبو انفصهٙ ، ٔٚزى اخزٛبس نغبٌ االيزحبَبد عٍ طشٚك طشٚك انمغى  

 ٔاداسٚبد  شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة انعهًٙ

  انُظبو انًزجع الخزٛبس نغُخ االيزحبَبد    -٥

  انخبسعٛخ ناليزحبٌ  َظبو انًشاععخ   -٦  غٛش يزٕافش  □يزٕافش                 √  

يذسط انًبدح + يعٛذ٘ انزخصص نهزطجٛك انعًهٙ ٔفك عذد 

 انفشلخ فصٕل ٔ) عكبشٍ( 

  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ    -٧

 معلومات متخصصة    -ب 

  اإلحصبئٛبد :   -١

  عذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس - ٧٣

  عذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -  ٧٣

 %   89.٦٣انُغجخ           ٧٢َبعح عذد    

 %           ١.٣٦انُغجخ          ١ساعت عذد   

  َزٛغخ االيزحبٌ  -

 %٣٥.٦١ عٛذ عذا ٢٦%    ١٣.٦8يًزبص  ١9

 %١٣.٦8 يمجٕل ١9%         ٣٥.٦١عٛذ  ٢٦ 

 %١.٣٦  ١س ل 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبعحٍٛ طجمبً نهزمذٚشاد   -

  انحبصهٍٛ عهٛٓب 

 ًمشس :   رذسٚظ ان  -٢

 

 يفشداد يُظٕيخ انحبعت نألخصبئٙ انُٕعٙ انًعهى . -١

 ٔحذاد ثُبء  انحبعت اٜنٙ  . -٢

 انًفشداد انزطجٛمٛخ ٔانفُٛخ ٔيجبدئ رغًٛع انحبعت انشخصٙ  . -٣

 ثشايظ انًكزت -٤

 WORD, EXCEL   POWERPOINT 

 انًصطهحبد انفُٛخ  يغبل يُظٕيخ انحبعت  . -٥

  رذسٚغٓب  انًٕضٕعبد انزٙ رى -

  % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ األعبعٙ نهًمشس  - %89أكضش يٍ 

 يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمشس - %9٥  

 يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ  نًٕضٕعبد انًمشس -       %9٥      

يحبضشاد َظشٚخ           رذسٚت عًهٙ              

 

َشطخ فصهٛخأ          دساعخ حبنخ                  

:  رى رفعٛم رذسٚت انطالة يٍ خالل ألعًبل انفصهٛخ ) رزكش( ا -

ثبنكهٛخ ٔانغبيعخ ٔرنك ثزٕعٛخ   ITانذٔساد فٙ انمغى ٔٔحذح انـ

نزذسٚت انطبنت عهٙ َمم يعبسفخ ٔيٓبسارّ الكغبة طالة 

األعبط ٔانٕعظ يٓبساد انزعبيم ٔ اعزخذاو انحبعت اٜنٙ 

 صبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى انٓبيخ ٔانضشٔسٚخ كًغزحذس يٍ يغزحذ

 أعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  -

 

 شفٕ٘               َظش٘

 أعًبل فصهٛخ        عًهٙ 

طشٚمخ رمٕٚى انطالة           -  

  اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚظ :   -٣

√    √    

√    ------ 



 

  انًشاعع انعهًٛـخ  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □

  انٕعبئم انًعُٛخ  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح  √يزٕافشح    □        

  انًغزهضيبد ٔانخبيبد  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □         

انزذسٚظ ثبنصبالد ٔانًذسعبد انًغٓضح / انغٕاَت انعًهٛخ نهًمشس 

ثبنًعبيم  / صبالد االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانعًهٛخ ، حغت نٕائح 

 انكهٛخ ٔانمغى انعهًٙ فٙ حذٔد انًٕاسد ٔااليكبَبد

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ :  -٤

  99.٦٥% 

  رشكضد َزبئظ رمٕٚى انطالة نهًمشس فٙ انُمبط : 

كبَبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔآنٛبد انعشض انغٛذ ٔٚزى انعًم لهخ اي -

 ثألصٙ َغت يئٕٚخ ، حغت انًٕاسد ٔااليكبَبد انًزبحخ

انًعًم انزطجٛمٙ نهًمشس ال ٕٚائى اعذاد انطالة انكجٛشح ، طالة  -

 اسثعخ ألغبو  

  َزٛغخ رمٕٚى انطالة نهًمشس   -٥

نزكُٕنٕعٛخ  رحذٚش انًحزٕ٘ انزعهًٛٙ نًٕاكجخ انزطٕساد ا 1–

               ٔانزعبيم انزشثٕ٘ انحغٍ  ٔرطجٛك يفشداد رمجم اٜخش يع انطالة

  يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس  -٦

اعزخذاو آنٛبد حذٚضخ ٔفبعهخ ألعٓضح        - ٢ 

ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانعشض ٔسثظ 

 انزطجٛك ثبنٕالع

 

اعزحذاس طشق نهزذسٚظ رٕاكت  - ٣  

 ثُظبو انجٕكهٛذ االيزحبَبد انحذٚضخ 

 ) انصح ٔانخطأ ٔاالخزٛبس يٍ يزعذد (                                                

ٚمٕ و ثًشاععخ انًحزٕ٘ انعهًٙ  –  

 نهًمشس ٔاعى انجشَبيظ انًُزًٙ انٛخ 

 يالحظبد انًشاععٍٛ انخبسعٍٛٛ ) إٌ ٔعذد (  -٧

طشق انزذسٚظ ٔانًعًم ٔااليكبَبد  -   

 ًٛخ ٔانزطجٛمٛخانزعهٛ

انًبدح انزعهًٛٛخ ٔانكزبة ٔطشٚمخ  –  

 انعشض 

رى رغٓٛض انًبدح انزعهًٛٛخ ٔفك -   

 انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ

  يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش فٙ انعبو انغبثك -9

رى رفعٛم طشق انزذسٚظ انفبعهخ  -٢   

 ٔرُفٛز اعشاءاد انًزبثعخ ٔانزمٕٚى 

آنٛبد ٔطشق انعشض رى رغٓٛض  -    

حغت االيكبَبد انًزبحخ نهٕصٕل 

 انٙ عٕدح انعًهٛخ انزعهًٛٛخ 

ٔانًعًم ٔااليكبَبد انزعهًٛٛخ  -  

ٔانزطجٛمٛخ نضٚبدح عذد انطالة ) 

اسثعخ ألغبو (  ٔضعف انًٕاسد 

 انًزبحخ

  يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب ْٙ ٔاألعجبة( -8

نعشض انكزبة ٔآنٛبد ٔ أعٓضح  ا -    

 حغت انًٕاسد  انًزبحخ

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو : -١9  

 رٕلٛذ انزطٕٚش انًغئٕل عٍ انزُفٛز
 رٕصٛف

 انزطٕٚش
 يغبالد انزطٕٚش

يذسط انًبدح انفٌُٕٛ   فٙ فزشح اعبصح انطبنت     االيكبَبد ٔانًٕاسد  إعبدح عذٔنخ االيكبَٛبد  *  



 

انًزخصصٍٛ ثبنمغى ٔانمغى 

 انعهًٙ

ثٍٛ انفصهٍٛ أٔ فٙ َٓبٚخ 

انفصم انذساعٙ انضبَٙ ، 

 ك نهزغٓٛض نجذاٚخ انعبو رن

 * انزشكٛض عهٙ انزطجٛك ٔاٜنٛبد 

* رذسٚت انطالة عهٙ اعزخذاو  

انحبعت اٜنٙ كًغزحذس يٍ 

 يغزحذصبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى 

 * رذسٚت أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ

    * عٕدح انزعبيم انزشثٕ٘ انحغٍ

 ٛبد انعشضركُٕنٕعٛب ٔآن 

 طشق انزذسٚظ 

  يفشداد انعًهٛخ انزعهًٛٛخ

 ٔانزعبيم انزشثٕ٘ 

  انزذسٚت  

 اعى يذسط انًبدح :  د/ عجذ انمبدس صبنح      اعى يذٚش انجشَبيظ  :  د/ أًٍٚ فٕص٘ خطبة يذكٕس

 فشط                   اعى يُغك انجشَبيظ  :  د/ ٚغشٚخ عجذ انحًٛذ                                                   

                                                                         سئٛظ انمغى / أد/ احًذ يصطفٙ كبيم عصش                                                   

             انزٕلٛع 

 

 

 

 

 



 

 

 م6102/6102   اآللي الحاسة أساسيات تقرير مقرر دراسي

انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ لغى  :   

 معلومات أساسية     - أ

  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕد٘   -١  ET1أعبعٛبد انحبعت اٜنٙ   

  انزخصص   -٢ ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانحبعت اٜنٙ 

  انفشلخ / انًغزٕٖ    -٣ / انفصم انذساعٗ انضبَٗ / يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  بَٛخ ضان 

  عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح    -٤  ( عًهٙ  ١(  َظش٘  +   )  ١)  ٥   

انُظبو انفصهٙ ، ٔٚزى اخزٛبس نغبٌ االيزحبَبد عٍ طشٚك طشٚك انمغى  

 ٔاداسٚبد  شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة انعهًٙ

  نُظبو انًزجع الخزٛبس نغُخ االيزحبَبد  ا  -٥

  َظبو انًشاععخ انخبسعٛخ ناليزحبٌ    -٦  غٛش يزٕافش  □يزٕافش                 √  

يذسط انًبدح + يعٛذ٘ انزخصص نهزطجٛك انعًهٙ ٔفك عذد 

 انفشلخ فصٕل ٔ) عكبشٍ( 

  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ    -٧

 معلومات متخصصة     - ب

  ئٛبد : اإلحصب  -١

  عذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس - ٧٦

  عذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -  ٧٦

 %   ١99انُغجخ           ٧٦َبعح عذد    

 %           9.99انُغجخ          9ساعت عذد   

  َزٛغخ االيزحبٌ  -

 %٤٣.٤٢ عٛذ عذا ٣٣  -%  ٤9.٦٢يًزبص  ٣٧

 % ١.٣١ يمجٕل ١%          ٦.٥٧عٛذ  ٥ 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبعحٍٛ طجمبً نهزمذٚشاد   -

  انحبصهٍٛ عهٛٓب 

 رذسٚظ انًمشس :     -٢

 

 يفشداد يُظٕيخ انحبعت نألخصبئٙ انُٕعٙ انًعهى . -١

 ٔحذاد ثُبء  انحبعت اٜنٙ  . -٢

 انًفشداد انزطجٛمٛخ ٔانفُٛخ ٔيجبدئ رغًٛع انحبعت انشخصٙ   -٣

 ثشايظ انًكزت -٤
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 انًصطهحبد انفُٛخ  يغبل يُظٕيخ انحبعت  . -٥

  انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚغٓب  -

  % نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ األعبعٙ نهًمشس  - %89أكضش يٍ 

 يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمشس - %9٥  

 شسيذٖ رغطٛخ االيزحبٌ  نًٕضٕعبد انًم -       %9٥      

يحبضشاد َظشٚخ           رذسٚت عًهٙ              

َشطخ فصهٛخأدساعخ حبنخ                            

:  رى رفعٛم رذسٚت انطالة يٍ خالل ألعًبل انفصهٛخ ) رزكش( ا -

ثبنكهٛخ ٔانغبيعخ ٔرنك ثزٕعٛخ   ITانذٔساد فٙ انمغى ٔٔحذح انـ

الكغبة طالة  نزذسٚت انطبنت عهٙ َمم يعبسفخ ٔيٓبسارّ

األعبط ٔانٕعظ يٓبساد انزعبيم ٔ اعزخذاو انحبعت اٜنٙ 

 كًغزحذس يٍ يغزحذصبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى انٓبيخ ٔانضشٔسٚخ 

 أعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  -

 

 شفٕ٘               َظش٘

 أعًبل فصهٛخ        عًهٙ 

طشٚمخ رمٕٚى انطالة           -  

  سٚظ : اإليكبَبد انًزبحخ نهزذ  -٣

√    √    

√    ------ 



 

  انًشاعع انعهًٛـخ  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □

  انٕعبئم انًعُٛخ  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح  √يزٕافشح    □        

  انًغزهضيبد ٔانخبيبد  -    غٛش يزٕافشح □يزٕافشح ثذسعخ يحذٔدح   √يزٕافشح    □         

سٚظ ثبنصبالد ٔانًذسعبد انًغٓضح / انغٕاَت انعًهٛخ نهًمشس انزذ

ثبنًعبيم  / صبالد االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانعًهٛخ ، حغت نٕائح 

 انكهٛخ ٔانمغى انعهًٙ فٙ حذٔد انًٕاسد ٔااليكبَبد

  لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ :  -٤

   9١.٣٣% 

  رشكضد َزبئظ رمٕٚى انطالة نهًمشس فٙ انُمبط :

د ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔآنٛبد انعشض انغٛذ ٔٚزى انعًم لهخ ايكبَب -

 ثألصٙ َغت يئٕٚخ ، حغت انًٕاسد ٔااليكبَبد انًزبحخ

انًعًم انزطجٛمٙ نهًمشس ال ٕٚائى اعذاد انطالة انكجٛشح ، طالة  -

 اسثعخ ألغبو  

  َزٛغخ رمٕٚى انطالة نهًمشس   -٥

ٕنٕعٛخ  رحذٚش انًحزٕ٘ انزعهًٛٙ نًٕاكجخ انزطٕساد انزكُ 1–

               ٔانزعبيم انزشثٕ٘ انحغٍ  ٔرطجٛك يفشداد رمجم اٜخش يع انطالة

  يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس  -٦

اعزخذاو آنٛبد حذٚضخ ٔفبعهخ ألعٓضح        - ٢ 

ركُٕنٕعٛب انزعهٛى ٔانعشض ٔسثظ 

 انزطجٛك ثبنٕالع

 

اعزحذاس طشق نهزذسٚظ رٕاكت  - ٣  

 و انجٕكهٛذ االيزحبَبد انحذٚضخ ثُظب

 ) انصح ٔانخطأ ٔاالخزٛبس يٍ يزعذد (                                                

ٚمٕ و ثًشاععخ انًحزٕ٘ انعهًٙ  –  

 نهًمشس ٔاعى انجشَبيظ انًُزًٙ انٛخ 

 يالحظبد انًشاععٍٛ انخبسعٍٛٛ ) إٌ ٔعذد (  -٧

طشق انزذسٚظ ٔانًعًم ٔااليكبَبد  -   

 ٔانزطجٛمٛخانزعهًٛٛخ 

انًبدح انزعهًٛٛخ ٔانكزبة ٔطشٚمخ  –  

 انعشض 

رى رغٓٛض انًبدح انزعهًٛٛخ ٔفك -   

 انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ

  يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش فٙ انعبو انغبثك -9

رى رفعٛم طشق انزذسٚظ انفبعهخ  -٢   

 ٔرُفٛز اعشاءاد انًزبثعخ ٔانزمٕٚى 

د ٔطشق انعشض رى رغٓٛض آنٛب -    

حغت االيكبَبد انًزبحخ نهٕصٕل 

 انٙ عٕدح انعًهٛخ انزعهًٛٛخ 

ٔانًعًم ٔااليكبَبد انزعهًٛٛخ  -  

ٔانزطجٛمٛخ نضٚبدح عذد انطالة ) 

اسثعخ ألغبو (  ٔضعف انًٕاسد 

 انًزبحخ

  يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب ْٙ ٔاألعجبة( -8

 انكزبة ٔآنٛبد ٔ أعٓضح  انعشض -    

 حغت انًٕاسد  انًزبحخ

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو : -١9  

 رٕلٛذ انزطٕٚش انًغئٕل عٍ انزُفٛز
 رٕصٛف

 انزطٕٚش
 يغبالد انزطٕٚش

يذسط انًبدح انفٌُٕٛ   فٙ فزشح اعبصح انطبنت     االيكبَبد ٔانًٕاسد  إعبدح عذٔنخ االيكبَٛبد  *  



 

انًزخصصٍٛ ثبنمغى ٔانمغى 

 انعهًٙ

ثٍٛ انفصهٍٛ أٔ فٙ َٓبٚخ 

انفصم انذساعٙ انضبَٙ ، 

 زغٓٛض نجذاٚخ انعبو رنك نه

 * انزشكٛض عهٙ انزطجٛك ٔاٜنٛبد 

* رذسٚت انطالة عهٙ اعزخذاو  

انحبعت اٜنٙ كًغزحذس يٍ 

 يغزحذصبد ركُٕنٕعٛب انزعهٛى 

 * رذسٚت أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ

    * عٕدح انزعبيم انزشثٕ٘ انحغٍ

 نعشضركُٕنٕعٛب ٔآنٛبد ا 

 طشق انزذسٚظ 

  يفشداد انعًهٛخ انزعهًٛٛخ

 ٔانزعبيم انزشثٕ٘ 

  انزذسٚت  

 اعى يذسط انًبدح :  د/ عجذ انمبدس صبنح      اعى يذٚش انجشَبيظ  :  د/ أًٍٚ فٕص٘ خطبة يذكٕس

                   اعى يُغك انجشَبيظ  :  د/ ٚغشٚخ عجذ انحًٛذ فشط                                                   

                                                                         سئٛظ انمغى / أد/ احًذ يصطفٙ كبيم عصش                                                   

             انزٕلٛع 

 

 



 

 م6106/6102دراسي اإلنجليزية ببللغة قزاءات جقزيز هقزر

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 ٖلشاءاد ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انًٕسٛمٛخانتشثٛخ  انتخصص 

 ٔلانفصم انذساسٙ اال – ثبَٛخان / انًستٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ-َظش٘ + ) (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح  

 ثبنكهٛخ يٍ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة ايتحبٌ َظش٘ ثجذٔل يعهٍ االيتحبَبد  نجُخ الختٛبس انُظبو انًتجع 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 خ تذسٚس ٛئعضٕ ْ عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبت هحخصصة –ة 

 اإلحصبئيبت: -0

 طبنت 22 انًهتحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 22 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 االيتحبٌ َتٛجخ 

 

 %79.79( 75) َبجح عذد

 %2..6( 7ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهتمذٚشاد انحبصهٍٛ عهٛٓب

 جٛذ جذا   97%( 21.97يًتبص، ) %7( 2.,6)

 يمجٕل97%( 21..9جٛذ، )%96( 9..27)

 حشيب9ٌ%(  9.29ضعٛف، )%9(  9.29)  

 ساست الئح%9ٙ(  1.69) 

 جذريس الوقزر: -6

 %..9 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕعبد

 موضوعات عامة في اللغة - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 موضوعات متخصصة -

 قواعد عامة -

لي اللغة اإلنجليزيةترجمة من  -  وا 

 %..9<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 67<  نًٕضٕعبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

ًُحبضشح انًطٕسح.  - اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى  ان

 انعصف انزُْٙ. -

 استشاتٛجٛخ انتعهى انزاتٗ. -

 استشاتٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث. -

 انتعهى انتعبَٔٙ.استشاتٛجٛخ  -

 َظش٘              )      ( شفٕ٘)   √(  تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل فصهٛخ    )   ( عًهٙ) √ ( 

 الوحبحة الحذريس : اإلهكبنبت -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يتٕافشح



 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح

 ال ٕٚجذ      أٔ     يب ٚتشائٗ نك يٍ سأ٘ لٕٛد اداسٚخ ٔتُظًٛٛخ: -4

 % 52.69         َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس -5

انعصف انزُْٗ االعتًبد عهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔ - انًمشسيمتشحبد تحسٍٛ  -6

 ٔانًحبضشح انًطٕسح.

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال تٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش تُفٛزِ يب تى -8

 انسبثك

 ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ انتهمٍٛ  اإلعتًبد عهٙ انًُبلشّ -

انطالة إنٙ  انتذسٚس انتعبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى -

 يجًٕعبد صغٛشِ .

ْٙ  يٍ يمتشحبد ) يب تُفٛزِ نى ٚتى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

    الحطويز للوقزر للعبم القبدم: خطة -01

  أسبهة هذنيأ.د / : اسن هنسق الوبدة 

 أسبهة هذنيأ.د /  :الحوقيع                                                       

  

هجبالت 

 الحطويز
 جوقيث الحطويز جوصيف الحطويز

الوسئول عن 

 الحنفيذ

تطٕٚش يحتٕٖ 

 انًمشس

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ 

 ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء نهطالة انضعفبء.
 أستبر انًبدح لجم ثذاٚخ انتٛشو

تطٕٚش طشق 

 انتذسٚس

االعتًبد عهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانتعهى انتعبَٔٗ 

 ٔانتعهى انزاتٗ ٔانًحبضشح انًطٕسح ثذال يٍ انتهمٍٛ.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش 

تكُٕنٕجٛب 

 انتعهٛى ثبنًمشس

يجًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر  ثُبء

 ٔانطالة
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش تمٕٚى 

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح 

 االخطبء نهطالة ٔتعشٚفٓى ثٓب.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش تُفٛز 

 انًمشس

تٕصٚع تٕصٛف انًمشس عهٙ انطالة فٙ انسكشٍ 

 االٔل.
 أستبر انًبدح ثذاٚخ انتٛشو



 

 م6102/6108 اإلنجليزية ببللغة قزاءات جقزيز هقزر دراسي

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 ٖلشاءاد ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٔلانفصم انذساسٙ اال – ثبَٛخان / انًستٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ-َظش٘ + ) (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح  

 ثبنكهٛخ ٔانطالة انتعهٛى شئٌٕ يٍ يعهٍ ثجذٔل َظش٘ ايتحبٌ االيتحبَبد  نجُخ الختٛبس انُظبو انًتجع 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 خ تذسٚس ٛئعضٕ ْ عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبت هحخصصة –ة 

 اإلحصبئيبت: -0

 طبنت59 انًهتحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 59 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 االيتحبٌ َتٛجخ 

 

 %71.72( 27) َبجح عذد 

 %7.15( 1ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهتمذٚشاد انحبصهٍٛ عهٛٓب

 جٛذ جذا   7%( 92.92يًتبص، )%9( 9.92)

 يمجٕل97%( 79.12جٛذ، ).%2( 25.97)

 ساست الئح2ٙ%(  2.59ضعٛف جذا، ) %2( 2.59،) 

 جذريس الوقزر: -6

 %..9 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕعبد

 موضوعات عامة في اللغة - نهًمشساألسبسٙ  يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 موضوعات متخصصة -

   قواعد عامة -

لي اللغة اإلنجليزية -  ترجمة من وا 

 %..9<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 67<  نًٕضٕعبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

ًُحبضشح انًطٕسح.  - اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى  ان

 انعصف انزُْٙ. -

 انتعهى انزاتٗ. استشاتٛجٛخ -

 استشاتٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث. -

 استشاتٛجٛخ انتعهى انتعبَٔٙ. -

 َظش٘              )      ( شفٕ٘)   √(  تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل فصهٛخ    )   ( عًهٙ) √ ( 

 الوحبحة الحذريس : اإلهكبنبت -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 



 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح

 نك يٍ سأ٘ ال ٕٚجذ      أٔ     يب ٚتشائٗ لٕٛد اداسٚخ ٔتُظًٛٛخ: -1

 % 61.67         َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس -7

االعتًبد عهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانعصف انزُْٗ  - يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -2

 ٔانًحبضشح انًطٕسح.

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ  -

ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء عالجٙ نهطالة 

 انضعفبء.

إٌ  ) انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛيالحظبد  -5

 ٔجذد(

 ال تٕجذ

 فٙ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش تُفٛزِ يب تى -6

 انعبو انسبثك

اإلعتًبد عهٙ انًُبلشّ ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ  -

 انتهمٍٛ .

انتذسٚس انتعبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة إنٙ  -

 يجًٕعبد صغٛشِ .

ْٙ  يٍ يمتشحبد ) يب تُفٛزِ نى ٚتى يب -7

 ٔاألسجبة(

 ٕٚجذال 

 الحطويز للوقزر للعبم القبدم: خطة -01

 أسبهة هذنيأ.د / : اسن هنسق الوبدة 

 أسبهة هذنيأ.د /  :الحوقيع                                      

  

هجبالت 

 الحطويز
 جوقيث الحطويز جوصيف الحطويز

الوسئول عن 

 الحنفيذ

تطٕٚش يحتٕٖ 

 انًمشس

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ 

 ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء نهطالة انضعفبء.
 أستبر انًبدح لجم ثذاٚخ انتٛشو

تطٕٚش طشق 

 انتذسٚس

االعتًبد عهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانتعهى انتعبَٔٗ 

 ٔانتعهى انزاتٗ ٔانًحبضشح انًطٕسح ثذال يٍ انتهمٍٛ.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش 

تكُٕنٕجٛب 

 انتعهٛى ثبنًمشس

ثُبء يجًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر 

 ٔانطالة
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش تمٕٚى 

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح 

 االخطبء نهطالة ٔتعشٚفٓى ثٓب.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تمذٚى تغزٚخ ساجعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء 

 حم االسئهخ  ثحضٕس انطالة ٔتعشٚفٓى ثُمبط ضعفٓى

تطٕٚش تُفٛز 

 انًمشس

انسكشٍ  تٕصٚع تٕصٛف انًمشس عهٙ انطالة فٙ

 أستبر انًبدح ثذاٚخ انتٛشو االٔل.

 يُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ.



 

 م6108/6109 اإلنجليزية ببللغة قزاءات جقزيز هقزر دراسي

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 ٖلشاءاد ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٔلانفصم انذساسٙ اال – ثبَٛخان / انًستٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ-َظش٘ + ) (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح  

 ثبنكهٛخ ٔانطالة انتعهٛى شئٌٕ يٍ يعهٍ ثجذٔل َظش٘ ايتحبٌ االيتحبَبد  نجُخ الختٛبس انُظبو انًتجع 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 خ تذسٚس ٛئعضٕ ْ عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 

 هعلوهبت هحخصصة –ة 

 اإلحصبئيبت: -0

 طبنت 52 انًهتحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 52 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

االيتحبٌ َتٛجخ 

 

 %..9( 52) َبجح عذد 

 %....( .ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهتمذٚشاد انحبصهٍٛ عهٛٓب

 جٛذ جذا   99%( 19.12يًتبص، ) %22( 26.71)

 يمجٕل5%( 7.29جٛذ، )%91( 96.12)

 جذريس الوقزر: -6

 %..9 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕعبد

 موضوعات عامة في اللغة - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 موضوعات متخصصة -

   قواعد عامة -

لي اللغة اإلنجليزية -  ترجمة من وا 

 %..9<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 67<  نًٕضٕعبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

ًُحبضشح انًطٕسح.  - اسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى  ان

 انعصف انزُْٙ. -

 انزاتٗ. استشاتٛجٛخ انتعهى -

 استشاتٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث. -

 استشاتٛجٛخ انتعهى انتعبَٔٙ. -

 َظش٘              )      ( شفٕ٘)   √(  تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل فصهٛخ    )   ( عًهٙ) √ ( 

 

 الوحبحة الحذريس : اإلهكبنبت -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 غٛش يتٕافشح ) (



 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح

 ال ٕٚجذ      أٔ     يب ٚتشائٗ نك يٍ سأ٘ لٕٛد اداسٚخ ٔتُظًٛٛخ: -1

 % 67.99         َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس -7

االعتًبد عهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانعصف انزُْٗ  - يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -2

 ٔانًحبضشح انًطٕسح.

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ  -

ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء عالجٙ نهطالة 

 انضعفبء.

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -5

 ٔجذد(

 ال تٕجذ

 فٙ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش تُفٛزِ تىيب  -6

 انعبو انسبثك

 يُبلشّ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ انًحبضشِ األٔنٙ . -

اإلعتًبد عهٙ انًُبلشّ ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ  -

 انتهمٍٛ .

انتذسٚس انتعبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة إنٙ  -

 يجًٕعبد صغٛشِ .

ْٙ  يٍ يمتشحبد ) يب تُفٛزِ نى ٚتى يب -7

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 الحطويز للوقزر للعبم القبدم: خطة -01
  

هجبالت 

 الحطويز
 جوقيث الحطويز جوصيف الحطويز

الوسئول عن 

 الحنفيذ

تطٕٚش يحتٕٖ 

 انًمشس

يشاعبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ 

 ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء نهطالة انضعفبء.
 أستبر انًبدح لجم ثذاٚخ انتٛشو

تذسٚت انطبنت عهٙ حم انصعٕثبد انًٕجٕدح فٙ 

 ثعض اجضاء انًمشس.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش طشق 

 انتذسٚس

االعتًبد عهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانتعهى انتعبَٔٗ 

 ٔانتعهى انزاتٗ ٔانًحبضشح انًطٕسح ثذال يٍ انتهمٍٛ.
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

انذساسخ ٔااليتحبَبد يع يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ 

 انطالة .

تطٕٚش 

تكُٕنٕجٛب 

 انتعهٛى ثبنًمشس

ثُبء يجًٕعخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر 

 ٔانطالة
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

تطٕٚش تمٕٚى 

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح 

 االخطبء نهطالة ٔتعشٚفٓى ثٓب.

ساجعخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء تمذٚى تغزٚخ 

 حم االسئهخ  ثحضٕس انطالة ٔتعشٚفٓى ثُمبط ضعفٓى
  



 

    

 أسبهة هذنيأ.د / : اسن هنسق الوبدة

 أسبهة هذنيأ.د /  :الحوقيع                                      

 

 

 
 

 

تطٕٚش تُفٛز 

 انًمشس

 انجٕدح ضًبٌ ٔحذح انٙ ٔتسهًّٛ انًمشس تمشٚش يمء -

 فٙ انًمشس عٍ انطالة سضبء استجٛبٌ تٕصٚع -

 االخٛش انسكشٍ
 أستبر انًبدح بٚخ انتٛشوَٓ



 

 (8102/8102تقشيش يقشس انوسائم انتعهيًيت )

 انتشبيت انًوسيقيتقسى:

 -يعهوياث أساسيت : –أ 

 انىسبئم انزعهًٍٍخ  اسى انًقشس 1

 انزعهٍى ركُىنىجٍب  انزخصص 2

 انثبٍَخ زىيانفشقخ / انًس 3

 ( عًهً   2( َظشي + )      2)       عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

   انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزىفش         يزىفش       √      َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ععى هٍئخ رذسسٌس وععى هٍئخ يعبوَخ  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهوياث يتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 0

   عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

   عذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزحبٌ  -

 %111عذد َبجح      75 َزٍجخ االيزحبٌ  -

انُسبببببجخ انًئىٌبببببخ % نهُببببببجحٍٍ غجقبببببب نهزقبببببذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍهب

 34 -% 46366جٍذ جذا 35      -%     1333يًزبص     1 

 %6366يقجىل 5   -  45333جٍذ   

 -تذسيس انًقشس : – 8

 عالقخ ركُىنىجٍب انزعهٍى ثبنىسبئم انزعهًٍٍخ   انًىظىعبد انزً رى رذسٌسهب -

 3انىسبئم انزعهًٍٍخ: االهًٍخ، انىظبئف وانًًٍضاد 

 3رصٍُف انىسبئم انزعهًٍٍخ 

 3أسس اخزٍبس وسبئم ركُىنىجٍب انزعهٍى 

 ركُىنىجٍب انزعهٍى3 قىاعذ اسزخذاو وسبئم 

 3يشاحم اسزخذاو انىسٍهخ انزعهًٍٍخ 

 3رشغٍم أجهضح انعشوض انزعهًٍٍخ 

 3رىظٍف يسزحذثبد ركُىنىجٍب انزعهٍى 

 3يصبدس انزعهى 

  ًَببببرب نبببجعط يسبببزحذثبد ركُىنىجٍبببب انزعهبببٍى ) انحقٍجبببخ

 انزعهًٍٍخ( 

  ًَبببببرب نببببجعط يسببببزحذثبد ركُىنىجٍببببب انزعهببببٍى) انكزبببببة

 االنكزشوًَ( 

  نبببجعط يسبببزحذثبد ركُىنىجٍبببب انزعهبببٍى ) انفٍبببذٌى ًَببببرب

 انزفبعهً(

ًَببببببرب نبببببجعط يسبببببزحذثبد ركُىنىجٍبببببب انزعهبببببٍى) انًذسسبببببخ 

 االنكزشوٍَخ(3

 % 01 % نًب رى رذسٌسه يٍ انًحزىي األسبسً نهًقشس -

 05<            04-61     √        61>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزىي انًقشس  -

 05<            04-61      √       61>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىظىعبد انًقشس -

 رذسٌت عًهً√يحبظشاد َظشٌخ             √        أسبنٍت انزعهٍى وانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ√    دساسخ حبنخ        √     

 ًاألعًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ايزحبٌ يُزصف انفصم انذساس

 شفىي√     َظشي                  √    غشٌقخ رقىٌى انطالة -

 عًهً√ أعًبل فصهٍخ                     √   

 -اإليكاناث انًتاحت نهتذسيس : -3

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح√           انًشاجع انعهًٍخ -

 ىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشحيز√           انىسبئم انًعٍُخ-

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح√           انًسزهضيبد وانخبيبد -

      

      
 

 



 

    -قيود إداسيت وتنظيًيت: -4

 %      02312    -نتيجت تقويى انطالب نهًقشس: -5

 نيت جذيذة نهًقشس اضافت بشايج انكتشو  -0 -يقتشحاث تحسين انًقشس : -6

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -8

 عقذ وسش عًم  -3

 

 ال ٌىجذ يالحظبد نهًشاجع انخبسجى )إٌ وجذد (يالحظاث انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااث انتطااويش فاا  انعاااو  -2

 انسابق

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس  -0

 بانًادة اضافت انطالب عهى جشوب خاص  -8

 عقذ وسش عًم  -3

 

)يب هً و األسبجبة يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاث  -2

) 
 رى رُفٍز جًٍع انًقزشحبد -

 -خطت انتطويش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انًسئىل عٍ انزُفٍز رىقٍذ انزطىٌش  رىصٍف انزطىٌش يجبالد انزطىٌش 

توفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيت 

 يتعهقت بانًادة 

  

 اداسة انكهيت قبم تذسيس انًقشس

    

                                                                عصش يصطفً أحًذ/ د3و3أانزىقٍع :                         انًبدح :  أ3و3د/ أحًذ يصطفً عصشاسى يُسق 

 

 



 

 (8107/8102تقشيش يقشس انوسائم انتعهيًيت )

 انزشثٍخ انًىسٍقٍخقسى:

 -يعهوياث أساسيت : –أ 

 انىسبئم انزعهًٍٍخ  اسى انًقشس 1

 جًٍع انشعت عذا ركُىنىجٍب  انزخصص 2

 انثبٍَخ انفشقخ / انًسزىي 3

 ( عًهً   2( َظشي + )      2)       عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

   خزٍبس نجُخ االيزحبَبدانُظبو انًزجع ال 5

 غٍش يزىفش         يزىفش       √      َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ععى هٍئخ رذسسٌس وععى هٍئخ يعبوَخ  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهوياث يتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 0

 73  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 73  دوا االيزحبٌ عذد انطالة انزٌٍ أ -

  111عذد َبجح   73 َزٍجخ االيزحبٌ  -

انُسبببببجخ انًئىٌبببببخ % نهُببببببجحٍٍ غجقبببببب نهزقبببببذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍهب

 %46357جٍذ جذا 34  -%   0321يًزبص 6 

 %03221يقجىل   6-%   36360جٍذ  27

 -تذسيس انًقشس : – 8

 ثبنىسبئم انزعهًٍٍخ عالقخ ركُىنىجٍب انزعهٍى  انًىظىعبد انزً رى رذسٌسهب -

 3انىسبئم انزعهًٍٍخ: االهًٍخ، انىظبئف وانًًٍضاد 

 3رصٍُف انىسبئم انزعهًٍٍخ 

 3أسس اخزٍبس وسبئم ركُىنىجٍب انزعهٍى 

 3قىاعذ اسزخذاو وسبئم ركُىنىجٍب انزعهٍى 

 3يشاحم اسزخذاو انىسٍهخ انزعهًٍٍخ 

 3رشغٍم أجهضح انعشوض انزعهًٍٍخ 

 نزعهٍى3رىظٍف يسزحذثبد ركُىنىجٍب ا 

 3يصبدس انزعهى 

  ًَبببببرب نببببجعط يسببببزحذثبد ركُىنىجٍببببب انزعهببببٍى ) انحقٍجببببخ

 انزعهًٍٍخ( 

  ًَبببببرب نببببجعط يسببببزحذثبد ركُىنىجٍببببب انزعهببببٍى) انكزبببببة

 االنكزشوًَ( 

  ًَبببببرب نببببجعط يسببببزحذثبد ركُىنىجٍببببب انزعهببببٍى ) انفٍببببذٌى

 انزفبعهً(

  ًَببببرب نبببجعط يسبببزحذثبد ركُىنىجٍبببب انزعهبببٍى) انًذسسبببخ

 خ(3االنكزشوٍَ

 %  % نًب رى رذسٌسه يٍ انًحزىي األسبسً نهًقشس -

 05<            04-61     √ 1       61>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزىي انًقشس  -

 05<            04-61      √       61>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىظىعبد انًقشس -

 رذسٌت عًهً√     يحبظشاد َظشٌخ     √           أسبنٍت انزعهٍى وانزعهى -

 أَشطخ فصهٍخ√          دساسخ حبنخ      √   

 األعًبل انفصهٍخ )رزكش( :   ايزحبٌ َصف انفصم انذساسً

 َظشي                  شفىي     √    غشٌقخ رقىٌى انطالة -

 عًهً   أعًبل فصهٍخ             √   

 -اإليكاناث انًتاحت نهتذسيس : -3

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح  √ انًشاجع انعهًٍخ -

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح  √ انىسبئم انًعٍُخ-

 زىافشحيزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش ي√   انًسزهضيبد وانخبيبد -



 

    -قيود إداسيت وتنظيًيت: -4

 %01330    -نتيجت تقويى انطالب نهًقشس: -5

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس   -4 -يقتشحاث تحسين انًقشس : -6

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -5

 عقذ وسش عًم  -6

 ٍٍٍ انخبسجٍٍٍالٌىجذ يالحظبد نهًشاجع )إٌ وجذد (يالحظاث انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااث انتطااويش فاا  انعاااو  -2

 انسابق

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس  -4

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -5

 عقذ وسش عًم  -6

 

)يب هً و األسبجبة يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاث  -2

) 
 رى رُفٍز جًٍع انًقزشحبد -

 -انقادو :خطت انتطويش نهًقشس نهعاو  -01

 انًسئىل عٍ انزُفٍز رىقٍذ انزطىٌش  رىصٍف انزطىٌش يجبالد انزطىٌش 

توفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيت 

 يتعهقت بانًادة 

  

 اداسة انكهيت قبم تذسيس انًقشس

    

                                                                عصش يصطفً أحًذ/ د3و3أانزىقٍع :                 انًبدح :  أ3و3د/ أحًذ يصطفً عصشاسى يُسق 

 

 



 

 8106/8107 تقشيش يقشس انوسائم انتعهيًيت

 انزشثٍخ انًىسٍقٍخقسى:

 -يعهوياث أساسيت : –أ 

 انىسبئم انزعهًٍٍخ  اسى انًقشس 1

 انزعهٍى ركُىنىجٍب  انزخصص 2

 انثبٍَخ انفشقخ / انًسزىي 3

 ( عًهً   2( َظشي + )      2)       عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

   انُظبو انًزجع الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 غٍش يزىفش         يزىفش       √      َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 خ رذسسٌس وععى هٍئخ يعبوَخععى هٍئ  عذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -يعهوياث يتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 0

 62  عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 61  عذد انطالة انزٌٍ أدوا االيزحبٌ  -

 %          1361غبئت1عذد -%  111َبجح   61عذد  َزٍجخ االيزحبٌ  -

انُسبببببجخ انًئىٌبببببخ % نهُببببببجحٍٍ غجقبببببب نهزقبببببذٌشاد  -

 ٍٍ عهٍهبانحبصه

 %3327جٍذ جذا21   -%  6303يًزبص 6  

 %14375يقجىل 6%    42362جٍذ 26  

 -تذسيس انًقشس : – 8

 عالقخ ركُىنىجٍب انزعهٍى ثبنىسبئم انزعهًٍٍخ   انًىظىعبد انزً رى رذسٌسهب -

 3انىسبئم انزعهًٍٍخ: االهًٍخ، انىظبئف وانًًٍضاد 

 3رصٍُف انىسبئم انزعهًٍٍخ 

 ئم ركُىنىجٍب انزعهٍى3أسس اخزٍبس وسب 

 3قىاعذ اسزخذاو وسبئم ركُىنىجٍب انزعهٍى 

 3يشاحم اسزخذاو انىسٍهخ انزعهًٍٍخ 

 3رشغٍم أجهضح انعشوض انزعهًٍٍخ 

 3رىظٍف يسزحذثبد ركُىنىجٍب انزعهٍى 

 3يصبدس انزعهى 

  ًَببببرب نبببجعط يسبببزحذثبد ركُىنىجٍبببب انزعهبببٍى ) انحقٍجبببخ

 انزعهًٍٍخ( 

 نىجٍببببب انزعهببببٍى) انكزبببببة ًَبببببرب نببببجعط يسببببزحذثبد ركُى

 االنكزشوًَ( 

  ًَببببرب نبببجعط يسبببزحذثبد ركُىنىجٍبببب انزعهبببٍى ) انفٍبببذٌى

 انزفبعهً(

ًَببببببرب نبببببجعط يسبببببزحذثبد ركُىنىجٍبببببب انزعهبببببٍى) انًذسسبببببخ 

 االنكزشوٍَخ(3

 %  % نًب رى رذسٌسه يٍ انًحزىي األسبسً نهًقشس -

 05<            04-61     √        61>         يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزىي انًقشس  -

 05<            04-61      √       61>         يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىظىعبد انًقشس -

 يحبظشاد َظشٌخ       رذسٌت عًهً        أسبنٍت انزعهٍى وانزعهى -

 دساسخ حبنخ             أَشطخ فصهٍخ           

 )رزكش( :   3333333333333333333333 األعًبل انفصهٍخ

 َظشي                  شفىي     √    غشٌقخ رقىٌى انطالة -

 أعًبل فصهٍخ             عًهً   √   

 -اإليكاناث انًتاحت نهتذسيس : -3

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح     انًشاجع انعهًٍخ -

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح     ُخانىسبئم انًعٍ-

 يزىافشح      يزىافشح ثذسجخ يحذودح    غٍش يزىافشح     انًسزهضيبد وانخبيبد -

√

 

 



 

    -قيود إداسيت وتنظيًيت: -4

 %75316    -نتيجت تقويى انطالب نهًقشس: -5

 يت جذيذة نهًقشس اضافت بشايج انكتشون  -7 -يقتشحاث تحسين انًقشس : -6

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -2

 عقذ وسش عًم  -2

  )إٌ وجذد (يالحظاث انًشاجعين انخاسجيين  -7

يااا تااى تن ياازق ياان يقتشحاااث انتطااويش فاا  انعاااو  -2

 انسابق

 اضافت بشايج انكتشونيت جذيذة نهًقشس  -7

 اضافت انطالب عهى جشوب خاص بانًادة  -2

 عقذ وسش عًم  -2

)يب هً و األسبجبة يا نى يتى تن يزق ين يقتشحاث  -2

) 
 رى رُفٍز جًٍع انًقزشحبد -

 -خطت انتطويش نهًقشس نهعاو انقادو : -01

 انًسئىل عٍ انزُفٍز رىقٍذ انزطىٌش  رىصٍف انزطىٌش يجبالد انزطىٌش 

توفيش نًارج  - انًجال انعًهى 

انكتشونيت 

 يتعهقت بانًادة 

  

 ة انكهيتاداس قبم تذسيس انًقشس

    

                                                                  عصش يصطفً أحًذ/ د3و3أانزىقٍع :               عصش يصطفً أحًذ/ د3و3أاسى يُسق انًبدح :  

                       

 

 



 

 م6102/6102لؼبم  إيقبع حزكيحقزيز هقزر دراسي 

 قسن : الخزبيت الووسيقيت

 هؼلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖإٚمبع حشكٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 رشثٛخ يٕسٛمٛخ انزخصص 

 انذساسٙ االٔلانفصم   -انثبَٛخ    / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ػًهٙ  2        +   (َظش٘ (    -  )   ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح ) 

 لجنت ثالثيت االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌ(غٛش يزٕافش    √)            يزٕافش  (   -)    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 هؼلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 22 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انغالة 

 ٌ22 ػذد انغالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 االيزحبٌ َزٛجخ 

 

(  ػذد 0( ػذد انشاسجٍٛ )6(  ػذد انشاست الئحٙ)26ػذد َبجح )

 (0انغبئجٌٕ )

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ عجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 ػهٛٓب .

%(  67.86انُسجخ  22جذا ) جٛذ ) %62022انُسجخ  20 (يًزبص

 %(28.22انُسجخ 68جٛذ ) 

 %    (0.00انُسجخ  0يمجٕل  )  

 حذريس الوقزر: -6

 -6/4فٗ رًبسٍٚ اٚمبػٛخ ثًٛضاٌ  (T . F)أسهٕة أداء انزحٕٚم   رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 .6/7ٔيٛضاٌ 

 ( 2×6انًمبثالد. ) 

  ٍانغشثٗ انهح. 

 %600رى رذسٚس انًحزٕٖ ثبنكبيم  األسبسٙ انًمشس يٍ انًحزٕ٘ رذسٚسّ يب نى ٚزى %

 %600 يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 %78 نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغغٛخ يذٖ

 انجٛبٌ انؼًهٙ.  اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .ٙانزؼهى انزار 

 .َٙٔانزؼهى انزؼب 

 (    ػًهٙ  √(   أػًبل فصهٛخ             )  √    )  رمٕٚى انغالة عشٚمخ

 الوخبحت للخذريس : اإلهكبنبث -3

 يزٕافشح )    ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح )    ( غٛش يزٕافشح ( √)    انؼهًٛخ  انًشاجغ

( غٛش   √(يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )      )     (يزٕافشح  )   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح

ثذسجخ يحذٔدح )        ( غٛش  يزٕافشح  (   √)    يزٕافشح   )      ( ٔانخبيبدانًسزهضيبد 

 يزٕافشح

 قيود اداريت وحنظيويت : -4

 

 %    88.28       َزٛجخ رمٕٚى انغالة نهًمشس -8



 

انزذسٚس انزؼبَٔٙ يٍ خالل رمسٛى انغالة إنٙ يجًٕػبد  - يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -2

 صغٛشِ

اسزشارٛجٛبد انجٛبٌ انؼًهٙ ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ ٔنؼت االػزًبد ػهٙ   -

 االدٔاس.

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو  -

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء  -

 نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

زٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف رمذٚى رغ -

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

  إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -8

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٙ انغالة فٙ انسكشٍ االٔل.  انؼبو انسبثك فٙ يٍ يمزشحبد انزغٕٚش رُفٛزِ يب رى -7

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ. 

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انجٛبٌ انؼًهٙ ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ  

 ٔنؼت االدٔاس.

 رى انزُفٛز يٍ يمزشحبد ) يبْٙ ٔاألسجبة( رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 الخطويز للوقزر للؼبم القبدم: خطت -01

 

 د/ لبنى فزيذ                              الخوقيغ : هنسق الوبدة: د/ لبنى فزيذ                               

  

 الوسئول ػن الخنفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

رغٕٚش يحزٕٖ 

 انًمشس

انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو يشاػبح 

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء
 لجم ثذاٚخ انزٛشو

 أسزبر انًبدح

 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رغٕٚش عشق 

 انزذسٚس

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انجٛبٌ انؼًهٙ ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس ٔنؼت االدٔاس.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليزحبَبد يغ انغالة . 

رغٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى ثبنًمشس

 ثُبء يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالة
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 رغٕٚش رمٕٚى انًمشس

انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء انزمٕٚى 

 نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف 

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 رغٕٚش رُفٛز انًمشس
 أسزبر انًبدح انزٛشوثذاٚخ  رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٙ انغالة فٙ انسكشٍ االٔل.

 أسزبر انًبدح ثذاٚخ انزٛشو يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ.



 

 م6102/6102لؼبم  حزكي إيقبع دراسي هقزر حقزيز

 الووسيقيت قسن : الخزبيت

 هؼلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖإٚمبع حشكٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 رشثٛخ يٕسٛمٛخ انزخصص 

 انفصم انذساسٙ االٔل  -انثبَٛخ    / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ػًهٙ  2        +   (َظش٘ (    -  )   ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح ) 

 ثالثيتلجنت  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌ(غٛش يزٕافش    √)            يزٕافش  (   -)    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 هؼلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 86 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انغالة 

 ٌ86 ػذد انغالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 االيزحبٌ َزٛجخ 

 

( عبنت 2% ( ػذد )92.82( عبنت َبجح )  29ػذد )

 %( 8.27ساست)

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ عجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 ػهٛٓب .

جذا )انُسجخ  (عبنت جٛذ2)) %22.28انُسجخ  (( عبنت يًزبص66)

 %(68.22(عبنت  جٛذ )انُسجخ %22( )8.27

 %    (60.92(عبنت يمجٕل  )  انُسجخ  7) 

 %(8.27ساست الئحٙ)عبنت  (2)

 حذريس الوقزر: -6

 -6/4فٗ رًبسٍٚ اٚمبػٛخ ثًٛضاٌ  (T . F)أسهٕة أداء انزحٕٚم   رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 .6/7ٔيٛضاٌ 

 ( 2×6انًمبثالد. ) 

  ٍانغشثٗ انهح. 

 %600رى رذسٚس انًحزٕٖ ثبنكبيم  األسبسٙ انًمشس يٍ انًحزٕ٘ رذسٚسّ يب نى ٚزى %

 %600 انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشسيذٖ انزضاو 

 %78 نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغغٛخ يذٖ

 انجٛبٌ انؼًهٙ.  اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .ٙانزؼهى انزار 

 .َٙٔانزؼهى انزؼب 

 شفٕ٘    )      (                       َظش٘ )   ( رمٕٚى انغالة عشٚمخ

 (    ػًهٙ  √(   أػًبل فصهٛخ             )  √    )

 الوخبحت للخذريس : اإلهكبنبث -3

 يزٕافشح )    ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح )    ( غٛش يزٕافشح ( √)    انؼهًٛخ  انًشاجغ

( غٛش   √(يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )      )     (يزٕافشح  )   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح

ثذسجخ يحذٔدح )        ( غٛش  يزٕافشح  (   √)    يزٕافشح   )      ( انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 يزٕافشح

 قيود اداريت وحنظيويت : -4

 %    76.82       َزٛجخ رمٕٚى انغالة نهًمشس -8



 

رشجٛغ انغالة ػهٙ رمٛٛى انسكشٍ ٔعشٚمخ انزذسٚس  - يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -2

 ثبَزظبو.

رٕصٚغ إسزجٛبٌ سضبء انغالة ػٍ انًمشس فٙ آخش  -

 سكشٍ.

انًمشس ٔرسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح يهئ رمشٚش  -

 ثبنكهٛخ .

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء  

 نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء  

 انؼضف ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 ال ٕٚجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -8

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو   انؼبو انسبثك فٙ يٍ يمزشحبد انزغٕٚش رُفٛزِ يب رى -7

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انجٛبٌ انؼًهٙ ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ  

 ٔنؼت االدٔاس.

 اسخ ٔااليزحبَبد يغ انغالة . يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذس 

 ثُبء يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالة 

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء  

 نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف  

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 ال ٕٚجذ يٍ يمزشحبد ) يبْٙ ٔاألسجبة( رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 الخطويز للوقزر للؼبم القبدم: خطت -01

 د/ لبني فزيذ                             : الخوقيغ                                                              هنسق الوبدة: د/ لبني فزيذ         

     

 الوسئول ػن الخنفيذ الخطويزحوقيج  حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

رغٕٚش يحزٕٖ 

 انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو 

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء
 لجم ثذاٚخ انزٛشو

 

 أسزبر انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس رذسٚت انغبنت ػهٙ حم انًشبكم انزمُٛخ أثُبء االداء.

رغٕٚش عشق 

 انزذسٚس

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ 

 ٔنؼت االدٔاس.
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليزحبَبد يغ انغالة . 

رغٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى ثبنًمشس

 يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالةثُبء 
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 رغٕٚش رمٕٚى انًمشس

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء 

 نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف 

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 رشجٛغ انغالة ػهٙ رمٛٛى انسكشٍ ٔعشٚمخ انزذسٚس ثبَزظبو.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 رغٕٚش رُفٛز انًمشس
 أسزبر انًبدح ثذاٚخ انزٛشو رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٙ انغالة فٙ انسكشٍ االٔل.

 أسزبر انًبدح ثذاٚخ انزٛشو يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ.



 

 م6102/6102لؼبم  حزكي إيقبع دراسي هقزر حقزيز

 قسن : الخزبيت الووسيقيت

 هؼلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖإٚمبع حشكٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 رشثٛخ يٕسٛمٛخ انزخصص 

 انفصم انذساسٙ االٔل(   -انثبَٛخ   / انًسزٕٖ انفشلخ( 

 ػًهٙ  2        +   (َظش٘ (    -  )   ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح ) 

 لجنت ثالثيت االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌ(غٛش يزٕافش    √)            يزٕافش  (   -)    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْٛئخ  رذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 هؼلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -00

 76 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انغالة 

  76 انغالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌػذد 

 االيزحبٌ َزٛجخ 

 

( 6%(  ػذد انشاسجٍٛ )97.88عبنت ) 70ػذد انُبجحٍٛ 

(6.26)% 

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ عجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 ػهٛٓب .

جذا  (عبنت جٛذ66)) %22.29انُسجخ  (( عبنت يًزبص20)

 %(2.22(عبنت  جٛذ )انُسجخ 2%( )67.28)انُسجخ 

%(عبنت 6.26( )6%()27.69( عبنت يمجٕل )انُسجخ 26)

 غبئت

 حذريس الوقزر: -06

 -6/4فٗ رًبسٍٚ اٚمبػٛخ ثًٛضاٌ  (T . F)أسهٕة أداء انزحٕٚم   رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 .6/7ٔيٛضاٌ 

 ( 2×6انًمبثالد. ) 

  ٍانغشثٗ انهح. 

 %600انًحزٕٖ ثبنكبيم رى رذسٚس  األسبسٙ انًمشس يٍ انًحزٕ٘ رذسٚسّ يب نى ٚزى %

 %600 يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 ( 78            (    ) (  (84 - 60 )          (    √    )(  (60  - نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغغٛخ يذٖ

 انجٛبٌ انؼًهٙ.  اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .ٙانزؼهى انزار 

 .َٙٔانزؼهى انزؼب 

 شفٕ٘    )      (                       َظش٘ )   ( انغالة رمٕٚى عشٚمخ

 (    ػًهٙ  √(   أػًبل فصهٛخ             )  √    )

 الوخبحت للخذريس : اإلهكبنبث -03

 يزٕافشح )    ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح )    ( غٛش يزٕافشح ( √)    انؼهًٛخ  انًشاجغ

( غٛش   √(يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )      )     (يزٕافشح  )   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح

ثذسجخ يحذٔدح )        ( غٛش  يزٕافشح  (   √)    يزٕافشح   )      ( انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 يزٕافشح

 قيود اداريت وحنظيويت : -04

 %    72.66       َزٛجخ رمٕٚى انغالة نهًمشس -68



 

ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ   يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -62

يسزٕٖ يزمذو نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ 

 رمُٛخ نؼالج انضؼفبء.

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ  

 انؼًهٙ ٔنؼت االدٔاس.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح  

 االخغبء نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

الل رصحٛح االخغبء أثُبء رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خ 

 انؼضف ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى.

رشجٛغ انغالة ػهٙ رمٛٛى انسكشٍ ٔعشٚمخ انزذسٚس  -

 ثبَزظبو.

 يمء رمشٚش انًمشس حرسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء انغالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ  -

 االخٛش

 ال ٕٚجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -68

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو  انؼبو انسبثك فٙ يٍ يمزشحبد انزغٕٚش رُفٛزِ يب رى -67

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء.

 رذسٚت انغبنت ػهٙ حم انًشبكم انزمُٛخ أثُبء االداء.

انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد 

 االدٔاس.

 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليزحبَبد يغ انغالة . 

 ثُبء يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالة

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء نهغالة 

 ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

االخغبء أثُبء انؼضف  رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى.

 رشجٛغ انغالة ػهٙ رمٛٛى انسكشٍ ٔعشٚمخ انزذسٚس ثبَزظبو.

 ال ٕٚجذ يٍ يمزشحبد ) يبْٙ ٔاألسجبة( رُفٛزِ نى ٚزى يب -69

 انزغٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خغخ -20

  

 الخنفيذالوسئول ػن  حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

رغٕٚش يحزٕٖ 

 انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو 

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء
 أسزبر انًبدح لجم ثذاٚخ انزٛشو

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رغٕٚش عشق 

 انزذسٚس

انزؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انزؼهى 

 ٔنؼت االدٔاس.
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رغٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى ثبنًمشس

 ثُبء يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالة
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 رغٕٚش رمٕٚى انًمشس

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء 

 ٔرؼشٚفٓى ثٓب.نهغالة 
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف 

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 رغٕٚش رُفٛز انًمشس

 يمء رمشٚش انًمشس حرسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -

ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء انغالة  - أسزبر انًبدح َٓبٚخ انزٛشو

 االخٛش



 

   

 م 6102/6161لؼبم  حزكي إيقبع دراسي هقزر حقزيز

 قسن : الخزبيت الووسيقيت

 هؼلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖإٚمبع حشكٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 رشثٛخ يٕسٛمٛخ انزخصص 

 انفصم انذساسٙ االٔل(   -انثبَٛخ   / انًسزٕٖ انفشلخ( 

  ػًهٙ  2        +   (َظش٘ (    -  )   انًؼزًذحػذد انٕحذاد / انسبػبد ) 

 لجنت ثالثيت االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌ(غٛش يزٕافش    √)            يزٕافش  (   -)    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْٛئخ  رذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 هؼلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -60

  609 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس انغالةػذد 

 ٌ609  ػذد انغالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 االيزحبٌ َزٛجخ 

 

  (0)عبنت ػذد انشاسج609ٍٛػذد انُبجحٍٛ 

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ عجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 ػهٛٓب .

600% 

 حذريس الوقزر: -66

 -6/4فٗ رًبسٍٚ اٚمبػٛخ ثًٛضاٌ  (T . F)أسهٕة أداء انزحٕٚم   رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 .6/7ٔيٛضاٌ 

 ( 2×6انًمبثالد. ) 

  ٍانغشثٗ انهح. 

 %600رى رذسٚس انًحزٕٖ ثبنكبيم  األسبسٙ انًمشس يٍ انًحزٕ٘ رذسٚسّ يب نى ٚزى %

 %600 يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 ( 78            (    ) (  (84 - 60 )          (    √    )(  (60  - نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغغٛخ يذٖ

 انجٛبٌ انؼًهٙ.  اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .ٙانزؼهى انزار 

 .َٙٔانزؼهى انزؼب. 

   َٗٔانزؼهى االنكزش 

 شفٕ٘    )      (                       َظش٘ )   ( رمٕٚى انغالة عشٚمخ

 (    ػًهٙ  √(   أػًبل فصهٛخ             )  √    )

 الوخبحت للخذريس : اإلهكبنبث -63

 يزٕافشح )    ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح )    ( غٛش يزٕافشح ( √)    انؼهًٛخ  انًشاجغ

( غٛش   √(يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )      )     (يزٕافشح  )   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح

ثذسجخ يحذٔدح )        ( غٛش  يزٕافشح  (   √)    يزٕافشح   )      ( ٔانخبيبدانًسزهضيبد 

 يزٕافشح

 قيود اداريت وحنظيويت : -64

 %    72.66       َزٛجخ رمٕٚى انغالة نهًمشس -28



 

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث    يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -22

ٔرًبسٍٚ يسزٕٖ يزمذو نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  

 رمُٛخ نؼالج انضؼفبء.

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ  

 انؼًهٙ ٔنؼت االدٔاس.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح  

 االخغبء نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء  

 ٓى.انؼضف ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼف

رشجٛغ انغالة ػهٙ رمٛٛى انسكشٍ ٔعشٚمخ انزذسٚس  -

 ثبَزظبو.

 يمء رمشٚش انًمشس حرسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء انغالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ  -

 االخٛش

 ال ٕٚجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -28

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو  انسبثكانؼبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزغٕٚش رُفٛزِ يب رى -27

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء.

 رذسٚت انغبنت ػهٙ حم انًشبكم انزمُٛخ أثُبء االداء.

االػزًبد ػهٙ اسزشارٛجٛبد انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت 

 االدٔاس.

 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليزحبَبد يغ انغالة . 

 ثُبء يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالة

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء نهغالة 

 ٔرؼشٚفٓى ثٓب.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف 

 ثُمبط ضؼفٓى.ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى 

 رشجٛغ انغالة ػهٙ رمٛٛى انسكشٍ ٔعشٚمخ انزذسٚس ثبَزظبو.

 ثُبء يجًٕػخ انكزشَٔٛخ نهزٕاصم ثٍٛ االسزبر ٔانغالة

 رى انزُفٛز يٍ يمزشحبد ) يبْٙ ٔاألسجبة( رُفٛزِ نى ٚزى يب -29

 انزغٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خغخ -60

  



 

   

                       رئيس القسن الؼلوى :أ.د/غبده حسنى             د/ لبني فزيذ      الخوقيغ:   فزيذ     د/ لبنيإسن هنسق الوبدة: 

 

 

 الوسئول ػن الخنفيذ حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز

رغٕٚش يحزٕٖ 

 انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انغالة يٍ حٛث  يسزٕٖ يزمذو 

 نهًزفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ االداء ٔ  ٔرًبسٍٚ رمُٛخ نؼالج انضؼفبء
 أسزبر انًبدح لجم ثذاٚخ انزٛشو

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رغٕٚش عشق 

 انزذسٚس
 انمبدوانؼبو  انًُصبد  انزؼهًٛٛخ 

ٔحذح ركُٕنٕجٛب 

 انًؼهٕيبد 

رغٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى ثبنًمشس

 رحٕٚم انًمشس انٗ ششائح ثبٔسثُٕٚذ 
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 رغٕٚش رمٕٚى انًمشس

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل رصحٛح االخغبء 

 نهغالة ٔرؼشٚفٓى ثٓب.
 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل رصحٛح االخغبء أثُبء انؼضف رمذٚى 

 ثحضٕس انغالة ٔرؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 رغٕٚش رُفٛز انًمشس

 يمء رمشٚش انًمشس حرسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء انغالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ  - أسزبر انًبدح َٓبٚخ انزٛشو

 االخٛش



 

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

 قسى انخزبيت انًوسيقيت

 يعهويبث اسبسيت -أ 

 ٖػضف انّ ثبَٛخ أٔغُبء ) كَٕتشاثبص ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخظض 

 َٙانفظم انذساسٙ انثب -االٔنٗ انفشلخ  / انًستٕٖ انفشلخ 

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

 ندُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يدهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيتحبَبد  ندُخ الختٛبس انُظبو انًتجغ 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليتحب 

 َخػضٕ ْٛئخ تذسٚس ٔاثُبٌ يٍ اػضبء انٓٛئخ انًؼبٔ ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 يعهويبث يخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 ندًٛغ انًهتحمٍٛ ثبنًمشس  ػذد انطالة

 انتخظظبد

 طبنت 5

 ٌطبنت 5 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

 االيتحبٌ َتٛدخ 

 

 %011( 5) َبخح ػذد 

 %1011  (1ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 خٛذ خذا  0%( 21%( يًتبص، )1011)

 يمجٕل 3%(61خٛذ، )%0( 21)

  حذريس انًقزر: -6

 %011 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕػبد

 انكجٛش + االسثٛح b 0اداء سهى سٗ  • األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 انكجٛش ثبستخذاو االٚمبػبدb  0اداء سهى سٗ  •

 Double bass  0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 انطالة نهتبكذ يٍ اتمبَّ 0سًبع انتًشٍٚ يٍ  •

 يشاخؼخ ػهٗ يب سجك0 •

 Belly 0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 %011<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 %55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

 إستشاتٛدٛخ انحٕاس ٔانًُبلشخ - اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إستشاتٛدٛخ انجٛبٌ انؼًهٙ  -

 )   ( َظش٘              )      ( شفٕ٘ نطالةتمٕٚى ا طشٚمخ

 ػًهٙ√  ( أػًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انًخبحت انخذريس : اإليكبَبث -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√(  انؼهًٛخ  انًشاخغ

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  نًستهضيبد ٔانخبيبدا

 ) ( غٛش يتٕافشح

 ال ٕٚخذ       قيود اداريت وحُظيًيت: -4

 % 35003         َخيجت حقويى انطالة نهًقزر -5



 

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل خضء اثشائٙ ثبنًمشس نهطالة  - يقخزحبث ححسيٍ انًقزر -6

 ة انضؼفبء0انًتفٕلٍٛ ٔخضء اثسظ نهطال

 تٕفٛش يكتجخ سًؼٛخ0 -

 تٕفٛش اٜالد )انًضجٕطخ( -

 ال تٕخذ إٌ وجذث( ) يالحظبث انًزاجعيٍ انخبرجييٍ -2

انعبو  في يٍ يقخزحبث انخطويز حُفيذِ يب حى -8

 انسببق

 تٕصٚغ تٕطٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح االٔنٗ 0 -0

 يُبلشخ تٕطٛف انًمشس شفٓٛب فٙ انًحبضشح االٔن0ٗ -2

 دًٕػخ انكتشَٔٛخنهتٕاطم ثٍٛ االستبر ٔانطالةثُبء ي -3

ْي  يٍ يقخزحبث ) يب حُفيذِ نى يخى يب -9

 واألسببة(

 تى انتُفٛز

 انخطويز نهًقزر نهعبو انقبدو:  خطت -01

   

 انًسئول عٍ انخُفيذ حوقيج انخطويز حوصيف انخطويز يجبالث انخطويز

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

ض يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تدٓٛ

خضء اثشائٗ ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ 

 ٔخضء ػالخٗ نهطالة انضؼبف

 استبر انًبدِ لجم تذسٚس انًمشس

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس
انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل ػمذ 

 اختجبس لظٛش فٗ َٓبٚخ كم شٓش
 استبر انًبدِ اثُبء انتذسٚس

 تطٕٚش طشق انتذسٚس

انؼًهٛخ يثم االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد 

 انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًه0ٙ

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة 

 انٙ يدًٕػبد طغٛشح 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 تطٕٚش تُفٛز انًمشس

 يُبلشخ تٕطٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سك

تٕصٚغ تٕطٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ 

 ش0ٍانًحبضشح االٔنٗ 

 انًبدحأستبر  ثذاٚخ انتٛشو

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

 

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

 

 

 

 

 

 



 

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

 قسى انخزبيت انًوسيقيت

 يعهويبث اسبسيت -أ 

 ٖػضف انّ ثبَٛخ أٔغُبء ) كَٕتشاثبص ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخظض 

 انفظم انذساسٙ انثبَٙ -االٔنٗ انفشلخ  / انًستٕٖ انفشلخ 

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

 ثالثٛخ يٍ إختٛبس يدهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ ندُخ االيتحبَبد  ندُخ الختٛبس انُظبو انًتجغ 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليتحب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس ٔاثُبٌ ػضٕ ْٛئخ يؼبَٔخ ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 

 يعهويبث يخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -4

 ندًٛغ انًهتحمٍٛ ثبنًمشس  ػذد انطالة

 انتخظظبد

 طبنت 6

 طبنت 6 ٔا االيتحبٌػذد انطالة انهزٍٚ أد 

 االيتحبٌ َتٛدخ 

 

 %53033( 5) َبخح ػذد 

 %06063  (0ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

خٛذ، 0%( 06063خٛذ خذا )0%( 06063%( يًتبص، )1011)

 ضؼٛف0%(06066يمجٕل،) %3( 51)

  حذريس انًقزر: -5

 %011 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕػبد

 انكجٛش + االسثٛح b 0اداء سهى سٗ  • األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 انكجٛش ثبستخذاو االٚمبػبدb  0اداء سهى سٗ  •

 Double bass  0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 سًبع انتًشٍٚ يٍ انطالة نهتبكذ يٍ اتمبَّ 0 •

 يشاخؼخ ػهٗ يب سجك0 •

 Belly 0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 %011<  مبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشسيذٖ انتضاو ان

 %55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

 إستشاتٛدٛخ انحٕاس ٔانًُبلشخ - اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إستشاتٛدٛخ انجٛبٌ انؼًهٙ  -

 )   ( َظش٘              )      ( شفٕ٘ تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 ػًهٙ√  ( أػًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 انًخبحت انخذريس : َبثاإليكب -6

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√(  انؼهًٛخ  انًشاخغ

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح

 ال ٕٚخذ       وحُظيًيت: قيود اداريت -00

 % 54033         َخيجت حقويى انطالة نهًقزر -06



 

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل خضء اثشائٙ ثبنًمشس نهطالة  - يقخزحبث ححسيٍ انًقزر -03

 انًتفٕلٍٛ ٔخضء اثسظ نهطالة انضؼفبء0

 تٕفٛش اٜالد )انًضجٕطخ( -

ظٛش فٗ انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل ػمذ اختجبس ل -

 َٓبٚخ كم شٓش

االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد انؼًهٛخ يثم انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ  -

 انؼًهٙ

 ال تٕخذ إٌ وجذث( ) يالحظبث انًزاجعيٍ انخبرجييٍ -04

انعبو  في يٍ يقخزحبث انخطويز حُفيذِ يب حى -05

 انسببق

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تدٓٛض خضء اثشائٗ ثبنًمشس  -

 ٍٛ ٔخضء ػالخٗ نهطالة انضؼبفنهطالة انًتفٕل

انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل ػمذ اختجبس لظٛش فٗ  -

 َٓبٚخ كم شٓش

االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد انؼًهٛخ يثم انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ  -

 انؼًه0ٙ

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة انٙ يدًٕػبد  -

 طغٛشح 

 أل سكشٍ يُبلشخ تٕطٛف انًمشس شفٓٛب فٙ  -

 تٕصٚغ تٕطٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح االٔن0ٗ -

ْي  يٍ يقخزحبث ) يب حُفيذِ نى يخى يب -06

 واألسببة(

 كثشح االخبصاد اثُبء انفظم انذساسٗ

 غٛبة انطالة انًتكشس ػٍ انًحبضشح 

 كثشح انًحبضشاد انتشثٕٚخ ٔاَشغبل انطالة ثٓب0

 انخطويز نهًقزر نهعبو انقبدو:  خطت -02
  

 انًسئول عٍ انخُفيذ حوقيج انخطويز حوصيف انخطويز يجبالث انخطويز

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تدٓٛض 

خضء اثشائٗ ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ 

 ٔخضء ػالخٗ نهطالة انضؼبف

 استبر انًبدِ لجم تذسٚس انًمشس

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس

مشسيٍ خالل ػمذ انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهً

 اختجبس لظٛش فٗ َٓبٚخ كم شٓش

تمذٚى تغزٚخ ساخؼخ يٍ خالل تظحٛح 

االخطبء أثُبء انؼضف ثحضٕس انطالة 

 ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

تشدٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ 

 انتذسٚس ثبَتظبو0

 استبر انًبدِ اثُبء انتذسٚس

 تطٕٚش طشق انتذسٚس

انؼًهٛخ يثم االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد 

 انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًه0ٙ

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة 

 انٙ يدًٕػبد طغٛشح 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 تطٕٚش تُفٛز انًمشس

تٕصٚغ إستجٛبٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس 

 فٙ آخش سكش0ٍ

يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ 

 اندٕدح ثبنكهٛخ

 أستبر انًبدح انتٛشو َٓبٚخ

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

                       َصبر يزوة/و.و – عقم عزث ْشبو/ دانخوقيع :                                         



 

 و6108/6109 َصبر يزوة/و.و – عقم عزث ْشبو/ د حقزيز يقزر دراسي

 انًوسيقيت قسى انخزبيت

 يعهويبث اسبسيت -أ 

 ٖػضف انّ ثبَٛخ أٔغُبء ) كَٕتشاثبص ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخظض 

 انفظم انذساسٙ انثبَٙ -االٔنٗ انفشلخ  / انًستٕٖ انفشلخ 

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

 ندُخ ثالثٛخ يٍ إختٛبس يدهس لسى انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ حبَبد االيت ندُخ الختٛبس انُظبو انًتجغ 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليتحب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس ٔاثُبٌ ػضٕ ْٛئخ يؼبَٔخ ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 يعهويبث يخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 ندًٛغ انًهتحمٍٛ ثبنًمشس  ػذد انطالة

 انتخظظبد

 طبنت 3

 طبنت 3 انهزٍٚ أدٔا االيتحبٌ ػذد انطالة 

 االيتحبٌ َتٛدخ 

 

 %011( 3) َبخح ػذد 

 %1011  (1ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 خٛذ خذا  2%( 25053%( يًتبص، )1011)

 يمجٕل 4%(53005خٛذ، )%0( 04025)

  حذريس انًقزر: -6

 %011 تى تذسٚسٓب انتٗ انًٕضٕػبد

 انكجٛش + االسثٛح b 0اداء سهى سٗ  • األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحتٕٖ تذسٚسّ تى يب

 انكجٛش ثبستخذاو االٚمبػبدb  0اداء سهى سٗ  •

 Double bass  0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 سًبع انتًشٍٚ يٍ انطالة نهتبكذ يٍ اتمبَّ 0 •

 يشاخؼخ ػهٗ يب سجك0 •

 Belly 0تًشٍٚ يٍ كتبة  •

 %011<  ٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشسيذٖ انتضاو انمبئً

 %55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيتحبٌ تغطٛخ يذٖ

 إستشاتٛدٛخ انحٕاس ٔانًُبلشخ - اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إستشاتٛدٛخ انجٛبٌ انؼًهٙ  -

 )   ( َظش٘              )      ( شفٕ٘ تمٕٚى انطالة طشٚمخ

 ػًهٙ√  ( أػًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انًخبحت انخذريس : اإليكبَبث -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√(  انؼهًٛخ  انًشاخغ

 ) ( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يتٕافشح 

 يتٕافشح ثذسخخ يحذٔدح  )√( ) ( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يتٕافشح

 ال ٕٚخذ       ُظيًيت:قيود اداريت وح -4

 % 55012         َخيجت حقويى انطالة نهًقزر -5



 

 تٕفٛش آالد يضجٕطخ0 - يقخزحبث ححسيٍ انًقزر -6

االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد انؼًهٛخ يثم انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ  -

 انؼًه0ٙ

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ يمطٕػبد راد يستٕٖ  -

سٚب فٙ انؼضف ٔيمطٕػبد  ٔتًبسٍٚ تمُٛخ يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓب

 نؼالج انضؼفبء 0

تمذٚى تغزٚخ ساخؼخ يٍ خالل تظحٛح االخطبء أثُبء انؼضف  -

 ثحضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 تشدٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو0 -

 تٕصٚغ إستجٛبٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس فٙ آخش سكش0ٍ -

 شٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخيهئ تم -

 ال تٕخذ إٌ وجذث( ) يالحظبث انًزاجعيٍ انخبرجييٍ -2

انعبو  في يٍ يقخزحبث انخطويز حُفيذِ يب حى -8

 انسببق

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تدٓٛض خضء اثشائٗ ثبنًمشس 

 نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔخضء ػالخٗ نهطالة انضؼبف

ٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل ػمذ اختجبس لظٛش فٗ انتمٕٚى انجُبئ

 َٓبٚخ كم شٓش

تمذٚى تغزٚخ ساخؼخ يٍ خالل تظحٛح االخطبء أثُبء انؼضف 

 ثحضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 تشدٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو0

بٌ االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد انؼًهٛخ يثم انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛ

 انؼًه0ٙ

 انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة انٙ يدًٕػبد طغٛشح 

 تٕصٚغ إستجٛبٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس فٙ آخش سكش0ٍ

 يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثبنكهٛخ

ْي  يٍ يقخزحبث ) يب حُفيذِ نى يخى يب -9

 واألسببة(

 كثشح االخبصاد اثُبء انفظم انذساسٗ

 انطالة انًتكشس ػٍ انًحبضشح  غٛبة

 ظشٔف طبسئخ نالستبر0

    انخطويز نهًقزر نهعبو انقبدو:  خطت -01

 انًسئول عٍ انخُفيذ حوقيج انخطويز حوصيف انخطويز يجبالث انخطويز

 تطٕٚش يحتٕٖ انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تدٓٛض 

خضء اثشائٗ ثبنًمشس نهطالة انًتفٕلٍٛ 

 الة انضؼبفٔخضء ػالخٗ نهط

 استبر انًبدِ لجم تذسٚس انًمشس

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٗ انًستًش نهًمشسيٍ خالل ػمذ 

 اختجبس لظٛش فٗ َٓبٚخ كم شٓش

تمذٚى تغزٚخ ساخؼخ يٍ خالل تظحٛح 

االخطبء أثُبء انؼضف ثحضٕس انطالة 

 ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

تشدٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ 

 تذسٚس ثبَتظبو0ان

 استبر انًبدِ اثُبء انتذسٚس

 تطٕٚش طشق انتذسٚس

االػتًبد ػهٙ االستشاتٛدٛبد انؼًهٛخ يثم 

 انتؼهى انتؼبَٔٙ ٔانجٛبٌ انؼًه0ٙ

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة 

 انٙ يدًٕػبد طغٛشح 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 تطٕٚش تُفٛز انًمشس

نطالة ػٍ انًمشس تٕصٚغ إستجٛبٌ سضبء ا

 فٙ آخش سكش0ٍ

يهئ تمشٚش انًمشس ٔتسهًّٛ انٙ ٔحذح ضًبٌ 

 اندٕدح ثبنكهٛخ

 أستبر انًبدح َٓبٚخ انتٛشو

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



 

 م2016/2017لعام      عزف آلة أساسية )بيانو(: تقرير مقرر دراسي

 

 قسم :التربية الموسيقية 

 

 معلومات اساسية  -أ  

 عزف آلة أساسية )بيانو(  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الثانية المستوى  / الفرقة •

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 متخصصةمعلومات  –ب 

 

 اإلحصائيات:  -1

 ( طالب  62)   الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 ( طالب  59) عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

  

 االمتحان نتيجة •

 

 %83.05( طالب 49)  ناجح عدد 

 %( 4.83( طالب  غائب بنسبة  )3)

 %16.94(  طالب  10راسب عدد ) 

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  8.47طالب تقدير امتياز بنسبة ) 5

 %(  18.64طالب تقدير جيد جداً  بنسبة ) 11

 %( 27.11طالب تقدير جيد بنسبة ) 16

 %( 28.81طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  17

 %( 6.77طالب  تقدير ضعيف بنسبة  ) 4

 %(1.69طالب  تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 1

 % (  8.47الئحي بنسبة )  طالب راسب 5

  تدريس المقرر:  -2
 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

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

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

 طالب.يتفق مع الفروق الفردية لكل 

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

 . Two Octaveأوكتاف  2صعوداً وهبوطاً واألربيج والكونترير 

 Technique: Longo لونجو   من كتابالتدريب علي عزف تمارين تقنية   ▪

book 1 B   

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

 ( أوكتاف.2والكونترير )

 Technique: Longoالتدريب علي أداء تمرين تقنية من كتاب  لونجو  ▪

book 1 B   



 

 Czerny Op 849 -التدريب علي أداء جزء من مقطوعة  ▪

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

 Czerny Op 849 -علي أداء جزء من مقطوعة 

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

 والكونترير 

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

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية البيان العملي. ▪ اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية لعب األدوار.  ▪

 إستراتيجية الحوار والمناقشة.  ▪

 إستراتيجية التعلم التعاوني .  ▪

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 عملي) √ ( أعمال فصلية     )  √  (  

  المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3
 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %75.93         نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -5

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

من   - الفردية  الفروق  متقدم مراعاة  مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها. 

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

 م بنقاط ضعفهم الطالب وتعريفه

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 إن وجدت( )

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير  تنفيذه  ما تم  -8

 العام السابق  في

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -

 الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب بناء مجموعة  -

للطالب وتعريفهم   - للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  المستمر  البنائي  التقويم 

 بها . 

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب( 

 تم تنفيذ المقترحات 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة  -10



 

 

 التوقيع :  د/ عبدالحميد عامر                          حسن فكري الخطيبمإسم منسق المادة: 

                 

                                                

   

 

 

 

 التطوير توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

 مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات. 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 تقنية لعالج الضعفاء
 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

 تطوير طرق التدريس 

االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني ولعب االدوار  والبيان  

 العملي.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 
 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحاناتمع الطالب  

تطوير تكنولوجيا التعليم  

 بالمقرر 

 مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب بناء 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 وتعريفهم بها. 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تطوير تنفيذ المقرر

 أستاذ المادة بداية التيرم توزيع توصيف المقرر علي الطالب في السكشن االول.

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

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



 

 م2017/2018لعام   بيانو(الآلة أساسية )عزف  ى :تقرير مقرر دراس

 

 قسم :التربية الموسيقية 

 

 معلومات اساسية  -أ  

 بيانو(الآلة أساسية )عزف  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الثانية المستوى  / الفرقة •

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 ( طالب  73)   الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 ( طالب  70) عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

  

 االمتحان نتيجة •

 

 %91.42( طالب 64)  ناجح عدد 

 %8.56(  طالب  6راسب عدد ) 

 %( 4.11( طالب  غائب بنسبة  )3)

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  2.85طالب تقدير امتياز بنسبة ) 2

 %(  20طالب تقدير جيد جداً  بنسبة ) 14

 %( 28.57طالب تقدير جيد بنسبة ) 20

 %( 40طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  28

 %( 1.42طالب  تقدير ضعيف بنسبة  ) 1

 %(1.42طالب  تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 1

 % (  7.14طالب راسب الئحي بنسبة )  4

 تدريس المقرر: -2

 %100 تدريسهاتم  التى الموضوعات

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

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

 يتفق مع الفروق الفردية لكل طالب.

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

 . Two Octaveأوكتاف  2صعوداً وهبوطاً واألربيج والكونترير 

 Technique: Longo لونجو   من كتابالتدريب علي عزف تمارين تقنية   ▪

book 1 B   

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

 ( أوكتاف.2والكونترير )

 Technique: Longoالتدريب علي أداء تمرين تقنية من كتاب  لونجو  ▪

book 1 B   

 Czerny Op 849 -التدريب علي أداء جزء من مقطوعة  ▪

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



 

 Czerny Op 849 -علي أداء جزء من مقطوعة 

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

 والكونترير 

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

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية البيان العملي. ▪ اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية لعب األدوار.  ▪

 إستراتيجية الحوار والمناقشة.  ▪

 إستراتيجية التعلم التعاوني .  ▪

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات-3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:-4

 %82.85 نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب االدوار. - مقترحات تحسين المقرر -6

ذات مستوى   - ومقطوعات   تمارين  تقديم  الفردية من خالل  الفروق  مراعاة 

 متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف وتمارين سهلة للعزف  لعالج الضعفاء .

 تشجيع الطلبة علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبارات قصيرة في نهاية كل  -

 شهر

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

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 التدريستشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة   -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة   -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير  -

 ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

 إن وجدت(

 ال توجد 

تم-8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات   من 

 العام السابق  في

توزيع   - خالل  من  الفردية  الفروق  متقدم مراعاة  مستوى  ذات  مقطوعات 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

 االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني ولعب االدوار  والبيان العملي. -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها. 



 

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

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن.

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها 

 إنشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية والحفالت في الكلية. 

  التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة-10

  

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر

                      د/ عبدالحميد عامرالتوقيع :                                                                   
    

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

 خالل توزيع مقطوعات ذات. مراعاة الفروق الفردية من 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم تقنية لعالج الضعفاء

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

 تطوير طرق التدريس 

استراتيجية التعلم التعاوني ولعب االدوار والبيان  االعتماد علي 

 العملي.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحاناتمع الطالب   

 تطوير تقويم المقرر 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 وتعريفهم بها. 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تطوير تنفيذ المقرر

 أستاذ المادة بداية التيرم توزيع توصيف المقرر علي الطالب في السكشن االول.

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير

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



 

 م2018/2019لعام   بيانو(الآلة أساسية )عزف   : دراسيتقرير مقرر 

 

 قسم :التربية الموسيقية 

 

 معلومات اساسية  -أ  

 آلة أساسية )بيانو( عزف  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الثانية المستوى  / الفرقة •

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 ( طالب  78)   الملتحقين بالمقرر  الطالبعدد  •

 ( طالب  78) عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة •

 

 %88.46( طالب 69)  ناجح عدد 

 %  11.54(  طالب  9راسب عدد ) 

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  0.00طالب تقدير امتياز بنسبة ) 0

 %(  6.41طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  5

 %( 28.20طالب تقدير جيد بنسبة ) 22

 %( 53.84طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  42

 %( 10.25طالب  تقدير ضعيف بنسبة  ) 8

 %( 1.28طالب  تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 1

 %( 1.28طالب  غائب بنسبة  )1

 تدريس المقرر:  2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

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

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

 يتفق مع الفروق الفردية لكل طالب.

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

 . Two Octaveأوكتاف  2صعوداً وهبوطاً واألربيج والكونترير 

 :Technique لونجو   من كتابالتدريب علي عزف تمارين تقنية   ▪

Longo book 1 B   

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

 ( أوكتاف.2والكونترير )

 Technique: Longoالتدريب علي أداء تمرين تقنية من كتاب  لونجو  ▪

book 1 B   

 Czerny Op 849 -التدريب علي أداء جزء من مقطوعة  ▪

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى



 

 البيان العملي.إستراتيجية  ▪ اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية لعب األدوار.  ▪

 إستراتيجية الحوار والمناقشة.  ▪

 إستراتيجية التعلم التعاوني .  ▪

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي  تقويم الطالب طريقة

 المتاحة التدريس : اإلمكانات 3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: 4

 % 84.12         تقويم الطالب للمقرر نتيجة  5

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

متقدم  -  مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 الضعفاء. للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات وتمارين تقنية لعالج 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية   -

للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم    - البنائي المستمر  التقويم 

 بها. 

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

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 مالحظات المراجعين الخارجيين 7

 إن وجدت( )

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير  تنفيذه  ما تم  8

 العام السابق  في

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -

 المقرر شفهيا في اول سكشن.مناقشة توصيف  -

 االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني ولعب االدوار والبيان العملي. -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

للطالب وتعريفهم   - للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  المستمر  البنائي  التقويم 

 بها . 

 المقرر في آخر سكشن.  توزيع إستبيان رضاء الطالب عن -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما 9

 هي واألسباب( 

 تم التنفيذ 

 



 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10
  

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

 المقرر تطوير محتوى 

 مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات. 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 تقنية لعالج الضعفاء
 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

 التدريس تطوير طرق 

االعتماد علي استراتيجية التعلم التعاوني ولعب االدوار والبيان  

 أستاذ المادة أثناء التدريس  العملي.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  

 أستاذ المادة أثناء التدريس 
 استخدام العروض العملية . 

 تطوير تقويم المقرر 

البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب التقويم  

 وتعريفهم بها. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 
العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 تنفيذ المقررتطوير  

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في السكشن االول.

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

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

 
 أستاذ المادة

 الجودة بالكلية ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان 

  إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر 

                       د/ عبدالحميد عامر التوقيع :                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة أساسية بيانو اسم المقرر ورمزة الكودى•

 التربية الموسيقية  التخصص •

 األولى    المستوى  / الفرقة•

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان•

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

 المنتدبين 

 معلومات متخصصة –ب 

 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 147 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب•

أدوا  • اللذين  الطالب  عدد 

 االمتحان

 طالب 146

 االمتحان نتيجة•

 

 %70.55( 103) ناجح عدد 

 %29.45( 43راسب عدد )

 ( %10.88طالب غياب  نسبة )   16

للناجحين  •  % المئوية  النسبة 

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  0.00طالب تقدير امتياز بنسبة ) 0

 %(   0.68طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  1

 ( %1.30طالب تقدير جيد بنسبة ) 19

 (   %56.85طالب تقدير مقبول بنسبة  ) 83

 ( %4.10طالب تقدير ضعيف بنسبة  ) 6

 (   %2.05طالب تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 3

 (  %12.32طالب راسب الئحي بنسبة )  18

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

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

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

 .اليسرى ثم اإلثنين معا وعزف االربيج والكونترير  

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

 طومسون.

 عزف تسعة تمارين من تمارين البارتوك . -

   Long Staccato-Legatoعزف خمسة تمارين من تمارين  -

 . Bayerعزف تمرينين من كتاب  -

 عزف مقطوعة شرقى .  -

 عزف مقطوعة غربى . -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %.  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 البيان العملى .إستراتيجية   - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 إستراتيجية لعب االدوار. -

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  -



 

 استراتيجية التعلم االلكترونى .  -

 )   ( نظري              )    ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ( عملي)  √( أعمال فصلية    )  √  

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات-3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:-4

 %86.12 نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

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

 والبيان العملي..

متقدم  مراعاة   - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

االدوار  - لعب  و  التعاوني  التعلم  مثل  العملية  االستراتيجيات  علي  االعتماد 

 والبيان العملي.

 يف الطالب بعمل بحث في المقررتكل -

للطالب  - االخطاء  تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 وتعريفهم بها. 

بحضور  - العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

 استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخيرتوزيع  -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

 وجدت 

 ال توجد 

تم-8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات   في من 

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

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -

 وتعريفهم بها . 

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات مستوى متقدم  -

 ريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء للمتفوقين مها

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني و لعب االدوار  -

 والبيان العملي.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  التقويم البنائي -



 

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف بحضور  -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

 قرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية ملء ت -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب.  -

 هي من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما-9

 واألسباب( 

 ظروف طارئة بسبب فيروس كورونا .  -

 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 

 إسم منسق المادة: د عبدالحميد عامر

 التوقيع : د عبدالحميد عامر                                                           

 توقيت التطوير  التطوير توصيف  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم
تحويل المقرر الى شرائح باور بوينت وعروض  -

 تقديمية .
 أستاذ المادة بداية التيرم

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات   -

ذات مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف  

 ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء
 قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة

 

 أستاذ المادة أثناء التيرم  توفير مجموعة من المراجع االلكترونية  -

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني و  

 لعب االدوار والبيان العملي.
 أستاذ المادة التدريس أثناء 

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  

 تطوير تقويم المقرر 

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

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

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تطوير تنفيذ المقرر

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير

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



 

 ( 2017-2016) تاريخ وتحليل الموسيقي العالميةتقرير مقرر 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثانية الفرقة  •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

الكلية انات  متح اال نةلج الختيار النظام المتبع • عميد  بقرار من  ممتحنيين  من شئون جدول    -لجان 

 معلن بالكلية التعليم والطالب 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 

 معلومات متخصصة –ب 

 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 52 مقرر الملتحقين بال عدد الطالب •

 طالب 50 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %97.78( 49) ناجح عدد 

 %2.22  (1راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 %( جيد جدا  38.71%( ممتاز، )17.74)

 %( مقبول 12.90%( جيد، )25.81)

 ( راسب 3.23)

 رر: تدريس المق -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

  درسة لمفهوم التحليل الموسيقي. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 عصر الباروك.   -

 دراسة للصيغة األحادية التي تتكون من فكرة لحنية واحدة.  -

 دراسة للفكرة اللحنية وُمكوناتها.  -

تين لحنيتين من فكرتتكون دراسة الصيغة الثنائية البسيطة التي  -

 .  (AB)ُمختلفتين 

دراسة الصيغة الثالثية البسيطة والتي تتكون من ثالثة أفكار  -

 . ABA)2(ثالثهما إعادة لألولى 

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 ة.المطّور المحاضرة اساليب التعليم والتعلم

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.



 

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة   العلمية   المراجع

 متوفرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة ت والخاما المستلزمات

  قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %75.65 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

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

هاية عقد اختبار قصير نر للمقرر من خالل التقويم البنائي المستم-3

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.-5

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 اضرة األولى.لى الطالب في المحتوزيع توصيف المقرر ع-1

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

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

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي  من 

 واألسباب( 

 

 

  

 يس العملي.التركيز على التدرالعروض العملية و استخدام-1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك،  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

خارجية  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

الجيد  اإلستماع  من  الطالب  يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  ذات 

 لألعمال الموسيقية أثناء التحليل.

 ام القادم: لتطوير للمقرر للعا خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  االعتماد على المناقشة والعصف الذهني بدال من التلقين. طرق تدريس المحتوى 

 أستاذ المادة س التدريأثناء  تاذ المادةبناء مجموعة إلكترونية لتواصل الطالب مع أس تطوير تكنولوجيا التعليم 

 تطوير تقويم المقرر 

نهاية  - قصيرة  اختبارات  عقد  طريق  عن  البنائي  التقويم 

 كل فصل دراسي. 

الطالب - أخطاء  تصويب  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضورهم.

 توزيع استبيان رضاء الطالب نهاية كل فصل دراسي. -

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

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



 

( 2018-2017)تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية تقرير مقرر   

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 ميةخ وتحليل الموسيقي العالتاري اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثانية  الفرقة •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

من شئون التعليم  جدول    -لجان ممتحنيين بقرار من عميد الكلية االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 معلن بالكليةوالطالب 

 ر متوافرغي نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 52 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 50 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %95.16( 49) ناجح عدد 

 %4.84  (1راسب عدد )

ت الحاصلين  للناجحين طبقا للتقديرا  النسبة المئوية % •

 عليها

 %( جيد جدا  38.71%( ممتاز، )17.74)

 %( مقبول 12.90%( جيد، )25.81)

 ( راسب 3.23)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

  درسة لمفهوم التحليل الموسيقي. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 عصر الباروك.   -

 احدة. ي تتكون من فكرة لحنية واسة للصيغة األحادية التدر -

 دراسة للفكرة اللحنية وُمكوناتها.  -

دراسة الصيغة الثنائية البسيطة التي تتكون من فكرتين لحنيتين  -

 .  (AB)ُمختلفتين 

دراسة الصيغة الثالثية البسيطة والتي تتكون من ثالثة أفكار  -

 . ABA)2(ثالثهما إعادة لألولى 

 %100 لتدريس بمحتوى المقررمدى التزام القائمين با

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 لسنة. أعمال ا تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس :  مكاناتإلا -3

 متوفرة   العلمية   المراجع



 

 متوفرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

  قيود ادارية وتنظيمية : -4
 %86.17  نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

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

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

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

 التدريس العملي.استخدام العروض العملية والتركيز على -5

إن  ) ينمالحظات المراجعين الخارجي -7

 وجدت( 

 ال توجد 

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

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

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

 كل شهر.

 ف الطالب ببحث عن عصر الباروك.كليت-4

يتم  ما -9 ما تنفيذه  لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.-1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك،  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

التكنولو خارجية باستخدام  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  جيا 

اإلذ من  الطالب  يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  الجيد ات  ستماع 

 لألعمال الموسيقية أثناء التحليل.

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 
عل الذهني  االعتماد  والعصف  المناقشة  ى 

 بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تكنولوجيا التعليم 
الطالب   لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

اختبارات  - عقد  طريق  عن  البنائي  التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

تصويب  - خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 طالب بحضورهم.أخطاء ال

كل - نهاية  الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

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

 

 



 

 ( 2019-2018)لعالمية تاريخ وتحليل الموسيقي اتقرير مقرر 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثانية  الفرقة •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

الكلية االمتحانات   لجنة ختيارال النظام المتبع • بقرار من عميد  التعليم جدول    -لجان ممتحنيين  من شئون 

 معلن بالكليةوالطالب 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 

 معلومات متخصصة –ب 

 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 81 تحقين بالمقرر المل عدد الطالب •

 طالب 79 دد الطالب اللذين أدوا االمتحانع •

 االمتحان نتيجة•

 

 %94.94( 75) ناجح عدد 

 %5.06  (4راسب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 جيد جدا  19%( 24.05ممتاز، )%15( 18.98)

 مقبول26%( 32.91جيد، )%15( 18.98)

الئحي)     2  (2.53) ضعيف)     1%(    1.26راسب 

 غائب  %1(  1.26

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

  درسة لمفهوم التحليل الموسيقي. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 عصر الباروك.   -

 دراسة للصيغة األحادية التي تتكون من فكرة لحنية واحدة.  -

 اللحنية وُمكوناتها.  دراسة للفكرة -

دراسة الصيغة الثنائية البسيطة التي تتكون من فكرتين لحنيتين  -

 .  (AB)ُمختلفتين 

دراسة الصيغة الثالثية البسيطة والتي تتكون من ثالثة أفكار  -

 . ABA)2(ثالثهما إعادة لألولى 

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر حاناالمت تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان النظري.



 

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة   ة  العلمي المراجع

 متوفرة بدرجة محدودة  ةالوسائل المعين

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية  -4

 %86.75 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 ا  مع الطالب في المحاضرة األولى.مناقشة توصيف المقرر شفهي-2

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

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.-5

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

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

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

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

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

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.-1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك،  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

خارجية  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

الطالب   يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  الجيد ذات  اإلستماع  من 

 أثناء التحليل. لألعمال الموسيقية

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 
بدال   الذهني  والعصف  المناقشة  على  االعتماد 

 من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 نولوجيا التعليم تطوير تك
إلكترون مجموعة  مع  بناء  الطالب  لتواصل  ية 

 أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

اختبارات - عقد  طريق  عن  البنائي  التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

أخطاء - تصويب  من خالل  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب بحضورهم.

طالب نهاية كل فصل  توزيع استبيان رضاء ال-

 دراسي. 

 أستاذ المادة ريس أثناء التد

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

 

 

 



 

 (2020-2019)تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية تقرير مقرر دراسي 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 لعالميةتاريخ وتحليل الموسيقي ا اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثانية  الفرقة •

 ( عملي1نظري + ) (2) عدد الوحدات  •

الكلية االمتحانات   لجنة ختيارال النظام المتبع • بقرار من عميد  التعليم جدول    -لجان ممتحنيين  من شئون 

 معلن بالكليةوالطالب 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/إيمان عبد الباقي + عضو هئية معاونة  مين بالتدريس عدد القائ •

 

 معلومات متخصصة –ب 

 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 110 تحقين بالمقرر المل عدد الطالب •

 طالب 109 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 ناالمتحا نتيجة •

 

 %99.09( 109) ناجح عدد

 %0.009 (1راسب عدد )

للتقديرات الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 عليها

 جيد جدا  %( 0ممتاز، )%( 0)

 مقبول  109%( ) جيد، %( 0)

 غائب 1%( 0090. )  ضعيف %(   0)راسب   (0%)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

  درسة لمفهوم التحليل الموسيقي. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 .  الباروكعصر  -

 سة للصيغة األحادية التي تتكون من فكرة لحنية واحدة. درا -

 اللحنية وُمكوناتها.  دراسة للفكرة -

لحنيتين   - فكرتين  من  تتكون  التي  البسيطة  الثنائية  الصيغة  دراسة 

 .  (AB)ُمختلفتين 

أفكار   - ثالثة  من  تتكون  والتي  البسيطة  الثالثية  الصيغة  دراسة 

 . ABA)2(ثالثهما إعادة لألولى 

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر حاناالمت تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 التعليم اإلليكتروني. 

 أعمال السنة.  ويم الطالبتق طريقة

النظري تعليمات   االمتحان  على  بناء  بحثي  مشروع  عمل  )تم 

 المجلس األعلى للجامعات في فترة فيرس كورونا. 

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة   ة  العلمي المراجع

 متوفرة بدرجة محدودة  الوسائل المعينة



 

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية  -4

 %86.75 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 ا  مع الطالب في المحاضرة األولى.مناقشة توصيف المقرر شفهي-2

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

 ر.كل شه

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.-5

 استخدام المنصات التعليمية بدال من وسائل التواصل اإلجتماعي.-6

 ال توجد   مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 لمقرر على الطالب في المحاضرة األولى.توزيع توصيف ا-1

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

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

 كل شهر.

 تكليف الطالب ببحث عن عصر الباروك.-4

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

 

 

  

 استخدام العروض العملية والتركيز على التدريس العملي.-1

ذلك  على  التغلب  وتم  لذلك،  المادية  االمكانات  توافر  لعدم  وذلك 

خارجية  وسماعة  الجوال  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

الطالب   يتمكن  حتى  نسبيا   بعيد  مدى  الجيد ذات  اإلستماع  من 

 لألعمال الموسيقية أثناء التحليل.

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 

بدال   الذهني  والعصف  المناقشة  على  االعتماد 

 من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

وسائل  من  بدال  التعليمية  المنصات  استخدام 

 . التواصل اإلجتماعي
 أثناء التدريس 

لوجيا  حدة تكنوو

 المعلومات 

 نولوجيا التعليم تطوير تك
مع   الطالب  لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

اختبارات - عقد  طريق  عن  البنائي  التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

من خالل  - راجعة  تغذية  أخطاء تقديم  تصويب 

 الطالب بحضورهم.

طالب نهاية كل فصل  توزيع استبيان رضاء ال-

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

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

 

 



 

 م6102/6102 االنبشيذ وغنبء عزف حقزيز هقزر دراسي

 لسى : انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ

 

 هعلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖػضف ٔغُبء االَبشٛذ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 تشثٛخ يٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ -انثبَٛخ انفشلخ/ انًست 

 ػًه2ٙ+   (َظش٘ (         ) نسبػبد انًؼتًذحػذد انٕدذاد / ا ) 

  نجُخ ثالثٛخ يشكهخ يٍ لجم يجهس انمسى انُظبو انًتجغ الختٛبسنجُخ االيتذبَبد 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتذب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث: -0

 ٍٛ22 ثبنًمشس ػذد انطالة انًهتذم 

 ٌ26 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتذب 

 ٌَتٛجخ االيتذب 

 

( 2%(غٛبة ػذد )06) (2%( ساست ػذد)06( )45َبجخ ػذد)

(2222)% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب

 نهتمذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 % 06( جٛذجذا  َسجخ 2%  ػذد ) 52222(يًتبصَسجخ 22)

 %  22222(  يمجٕل َسجخ  05% ػذد )06(  جٛذ َسجخ 2ػذد )

 حذريس الوقزر: -6

 ششح طجٛؼخ انًمشس ٔتٕصٛفّ 2- انًٕضٕػبد انتٗ تى تذسٚسٓب

 إَٔاع االَبشٛذ انًذسسٛخ 2-

 انتؼشف ػهٗ االسشبداد انالصيخ ػُذ يصبدجخ ٔغُبء االَبشٛذ 2-

يٕاصفبد انُشٛذ انجٛذ يٍ دٛث انكهًبد ٔانهذٍ ٔانًصبدجخ ٔانًشدهخ -

 ُبسجخ نتذسٚس2ّانتؼهًٛٛخ انً

 االستشاتٛجٛبد ٔطشق انتذسٚس انًختهفخ فٙ تذسٚس االَبشٛذ 2-

 تذسٚس انُشٛذ االٔل2-

يب تى تذسٚسّ يٍ انًذتٕٖ األسبسٙ 

 نهًمشس

 تى تذسٚس يذتٕ٘ انًمشس ثبنكبيم 2

يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًذتٕٖ 

 انًمشس

0662% 

 %242 يذٖ تغطٛخ االيتذبٌ  نًٕضٕػبد انًمشس

 استشاتٛجٛخ انذٕاس ٔ انًُبلشخ2 • اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إستشاتٛجٛخ انتؼهى انتؼب2َٙٔ •

 إستشاتٛجٛخ انجٛبٌ انؼًه2ٙ •

 إستشاتٛجٛخ نؼت األدٔاس2 •

 أػًبل انسُخ طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 األيتذبٌ انتطجٛمٙ

 اإلهكبنبث الوخبحت الخذريس : -3

 ٕافشح ثذسجخ يذذٔدح ) ( غٛش يتٕافشح( يت ×) (يتٕافشح ) انًشاجغ انؼهًٛخ 

 (يتٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  )  (   غٛش يتٕافشح ×  ) (يتٕافشح   ) انٕسبئم انًؼُٛخ

 (يتٕافشحثذسجخ يذذٔدح ) (    غٛش يتٕافشح×  ) (يتٕافشح)   انًستهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وحنظيويت : -4



 

 % 52224 َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس -4

 االػتًبد ػهٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت االدٔاس2 -0 تذسٍٛ انًمشسيمتشدبد  -2

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ يتمذو  -2

نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف ٔانغُبء  نؼالج 

 انضؼفبء 2

 تشجٛغ انطهجخ ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس ثبَتظبو -2

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل ػمذ اختجبساد لصٛشح فٙ  -5

 َٓبٚخ كم شٓش

 ال ٕٚجذ  ) يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -5

يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشدبد انتطٕٚشفٙ  -2

 انؼبو انسبثك

 تٕصٚغ تٕصٛف انًمشس ػهٙ انطالة فٙ أٔل سكش2ٍ -0

 يُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكش2ٍ -2

 ٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت االدٔاس2االػتًبد ػه -2

 ثُبء يجًٕػخ انكتشَٔٛخ نهتٕاصم ثٍٛ االستبر ٔانطالة -5

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء نهطالة  -4

 ٔتؼشٚفٓى ثٓب 2

يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشدبد ) يبْٙ  -0

 ٔاألسجبة(

 كثشح االجبصاد أثُبء انفصم انذساس2ٙ -0

 بة انطالة انًتكشس ػٍ دضٕس انسكش2ٍغٛ -2

كثشح انًذبضشاد انتشثٕٚخ ٔيزاكشح انجٛبَٕ ٔاالنخ انثبَٛخ ٔاالنخ انتشثٕٚخ  -2

 ٔاَشغبل انطالة ثٓب 

 خطخ انتطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -06
 

 د/ عبذالحويذ عبهز             :اسن هنسق الوبدة: د/ عبذالحويذ عبهز              الخوقيع 

 حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز
الوسئول عن 

 الخنفيذ

تطٕٚش يذتٕٖ 

 انًمشس

انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ  يشاػبح انفشٔق

يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف 

 ٔانغُبء  نؼالج انضؼفبء 2

سثظ انًمشس ثطشق انتذسٚس يٍ خالل استشاتٛجٛبد تذسٚس 

 انُشٛذ ٔيؼبٚٛش اختٛبس االَبشٛذ 2

 أستبر انًبدح لجم ثذاٚخ انتٛشو

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس ًشبكم انتمُٛخ أثُبء انؼضف ٔانغُبء 2تذسٚت انطبنت ػهٙ دم ان

تطٕٚش طشق 

 انتذسٚس

االػتًبد ػهٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت األدٔاس 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس ٔانطشٚمخ انكهٛخ ٔانطشٚمخ انجضئٛخ2

 2 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليتذبَبد يغ انطالة 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس استخذاو انؼشٔض انؼًهٛخ ٔانتشكٛض ػهٙ انتذسٚس انؼًهٙ

تطٕٚش تمٕٚى 

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب2

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصذٛخ االخطبء أثُبء انؼضف 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس ٔانغُبء ثذضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز
الوسئول عن 

 الخنفيذ

تطٕٚش تُفٛز 

 انًمشس

 أستبر انًبدح ثذاٚخ انتٛشو يمء تمشٚش انًمشس حتسهًّٛ انٙ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح

 أستبر انًبدح ثذاٚخ انتٛشو ٔل سكش2ٍيُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ ا



 

 م6102/6102 االنبشيذ وغنبء عزف حقزيز هقزر دراسي

 لسى : انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ

 

 سبسيتهعلوهبث ا -أ 

 ٖػضف ٔغُبء االَبشٛذ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 تشثٛخ يٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ -انثبَٛخ انفشلخ/ انًست 

 ػًه2ٙ+   (َظش٘ (         ) ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼتًذح ) 

  نجُخ ثالثٛخ يشكهخ يٍ لجم يجهس انمسى انُظبو انًتجغ الختٛبسنجُخ االيتذبَبد 

 ٌَغٛش يتٕافش ظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتذب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث:-0

 52 ػذد انطالة انًهتذمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌ52 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتذب 

 ٌػذد  ( ساست6%  ػذد)066( طبنت َبجخ   52ػذد) َتٛجخ االيتذب 

 ٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهتمذٚشاد انُسجخ انًئ

 انذبصهٍٛ ػهٛٓب

( طبنت جٛذجذا َسجخ 00%  ػذد )2222( طالة يًتبص َسجخ 2)

( 25% ػذد )22222( طبنت جٛذ َسجخ 25%      ػذد ) 22262

 %  222222طبنت  يمجٕل َسجخ  

 حذريس الوقزر:-6

 ششح طجٛؼخ انًمشس ٔتٕصٛفّ 2- انًٕضٕػبد انتٗ تى تذسٚسٓب

 االَبشٛذ انًذسسٛخ 2إَٔاع -

 انتؼشف ػهٗ االسشبداد انالصيخ ػُذ يصبدجخ ٔغُبء االَبشٛذ 2-

يٕاصفبد انُشٛذ انجٛذ يٍ دٛث انكهًبد ٔانهذٍ ٔانًصبدجخ -

 ٔانًشدهخ انتؼهًٛٛخ انًُبسجخ نتذسٚس2ّ

 االستشاتٛجٛبد ٔطشق انتذسٚس انًختهفخ فٙ تذسٚس االَبشٛذ 2-

 تذسٚس انُشٛذ االٔل2-

 تى تذسٚس يذتٕ٘ انًمشس ثبنكبيم 2 سٚسّ يٍ انًذتٕٖ األسبسٙ نهًمشسيب تى تذ

 %0662 يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًذتٕٖ انًمشس

 %242 يذٖ تغطٛخ االيتذبٌ  نًٕضٕػبد انًمشس

 استشاتٛجٛخ انذٕاس ٔ انًُبلشخ2 • اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إستشاتٛجٛخ انتؼهى انتؼب2َٙٔ •

 جٛبٌ انؼًه2ٙإستشاتٛجٛخ ان •

 استشاتٛجٛخ نؼت األدٔاس2 •

 أػًبل انسُخ طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 األيتذبٌ انتطجٛمٙ

 اإلهكبنبث الوخبحت الخذريس :-3

 ( يتٕافشح ثذسجخ يذذٔدح ) ( غٛش يتٕافشح ×) (يتٕافشح ) انًشاجغ انؼهًٛخ 

 غٛش يتٕافشح(يتٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  )  (    ×  ) (يتٕافشح   ) انٕسبئم انًؼُٛخ

 (يتٕافشحثذسجخ يذذٔدح ) (    غٛش يتٕافشح×  ) (يتٕافشح)   انًستهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وحنظيويت :-4

 %25265 َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس-4



 

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ يتمذو  - يمتشدبد تذسٍٛ انًمشس-2

نؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف ٔانغُبء  نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ ا

 نؼالج انضؼفبء 2

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء نهطالة  -

 ٔتؼشٚفٓى ثٓب 2

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصذٛخ االخطبء ثذضٕس انطالة  -

 ٔتؼشٚفٓى ثبخطبئٓى

 تشجٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس -

 ال ٕٚجذ  ) يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ-5

يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشدبد انتطٕٚشفٙ انؼبو -2

 انسبثك
يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ  -

يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف 

 ٔانغُبء  نؼالج انضؼفبء 2

ستشاتٛجٛبد تذسٚس سثظ انًمشس ثطشق انتذسٚس يٍ خالل ا -

 انُشٛذ ٔيؼبٚٛش اختٛبس االَبشٛذ 2

 تذسٚت انطبنت ػهٙ دم انًشبكم انتمُٛخ أثُبء انؼضف ٔانغُبء 2 -

االػتًبد ػهٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت األدٔاس  -

 ٔانطشٚمخ انكهٛخ ٔانطشٚمخ انجضئٛخ2

 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليتذبَبد يغ انطالة 2  -

 استخذاو انؼشٔض انؼًهٛخ ٔانتشكٛض ػهٙ انتذسٚس انؼًهٙ -

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء  -

 نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب2

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصذٛخ االخطبء أثُبء انؼضف  -

 ٔانغُبء ثذضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 ٌ انجٕدحيمء تمشٚش انًمشس حتسهًّٛ انٙ ٔدذح ضًب -

يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشدبد ) يبْٙ -0

 ٔاألسجبة(

 غٛبة انطالة انًتكشس ػٍ دضٕس انسكش2ٍ -0

كثشح انًذبضشاد انتشثٕٚخ ٔيزاكشح انجٛبَٕ ٔاالنخ انثبَٛخ ٔاالنخ  -2

 انتشثٕٚخ ٔاَشغبل انطالة ثٓب

 خطت الخطويز للوقزر للعبم القبدم:-06
 

 حوقيج الخطويز خطويزحوصيف ال هجبالث الخطويز
الوسئول عن 

 الخنفيذ

تطٕٚش يذتٕٖ 

 انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ 

يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف 

 أستبر انًبدح لجم ثذاٚخ انتٛشو ٔانغُبء  نؼالج انضؼفبء 2

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس ٛخ أثُبء انؼضف ٔانغُبء 2تذسٚت انطبنت ػهٙ دم انًشبكم انتمُ

تطٕٚش طشق 

 انتذسٚس

االػتًبد ػهٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت األدٔاس 

 ٔانطشٚمخ انكهٛخ ٔانطشٚمخ انجضئٛخ2

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس
 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ انذساسخ ٔااليتذبَبد يغ انطالة 2 

تمٕٚى  تطٕٚش

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب2

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصذٛخ االخطبء أثُبء انؼضف 

 ٔانغُبء ثذضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 تشجٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس
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تطٕٚش تُفٛز 

 انًمشس

 يمء تمشٚش انًمشس حتسهًّٛ انٙ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح

 أستبر انًبدح َٓبٚخ انتٛشو
 تٕصٚغ استجٛبٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ االخٛش



 

 م6102/ االنبشيذ وغنبء عزف 6102حقزيز هقزر دراسي

 لسى : انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ

 

 هعلوهبث اسبسيت -أ 

 ٖػضف ٔغُبء االَبشٛذ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 تشثٛخ يٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕٙانفصم انذساسٙ انثبَ -انثبَٛخ انفشلخ/ انًست 

 ػًه2ٙ+   (َظش٘ (     ) ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼتًذح ) 

  نجُخ ثالثٛخ يشكهخ يٍ لجم يجهس انمسى انُظبو انًتجغ الختٛبسنجُخ االيتذبَبد 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتذب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبث هخخصصت –ة 

 اإلحصبئيبث:-0

  20 انطالة انًهتذمٍٛ ثبنًمشسػذد 

 ٌ55 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتذب 

 ٌ0222( غٛبة َسجخ 0%  ػذد )02256( َبجخ  َسجخ 52ػذد) َتٛجخ االيتذب% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب

 نهتمذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

(  5%ػذد )50244(  جٛذجذا  َسجخ 22%  ػذد ) 22225(يًتبصَسجخ 02)

 %  252252(  يمجٕل َسجخ  00% ػذد )0260خ جٛذ َسج

 حذريس الوقزر:-6

 ششح طجٛؼخ انًمشس ٔتٕصٛفّ 2- انًٕضٕػبد انتٗ تى تذسٚسٓب

 إَٔاع االَبشٛذ انًذسسٛخ 2-

 انتؼشف ػهٗ االسشبداد انالصيخ ػُذ يصبدجخ ٔغُبء االَبشٛذ 2-

دهخ يٕاصفبد انُشٛذ انجٛذ يٍ دٛث انكهًبد ٔانهذٍ ٔانًصبدجخ ٔانًش-

 انتؼهًٛٛخ انًُبسجخ نتذسٚس2ّ

 االستشاتٛجٛبد ٔطشق انتذسٚس انًختهفخ فٙ تذسٚس االَبشٛذ 2-

 تذسٚس انُشٛذ االٔل2-

يب تى تذسٚسّ يٍ انًذتٕٖ األسبسٙ 

 نهًمشس

 تى تذسٚس يذتٕ٘ انًمشس ثبنكبيم 2

يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًذتٕٖ 

 انًمشس

0662% 

 %242 ضٕػبد انًمشسيذٖ تغطٛخ االيتذبٌ  نًٕ

 استشاتٛجٛخ انذٕاس ٔ انًُبلشخ2 • اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 إستشاتٛجٛخ انتؼهى انتؼب2َٙٔ •

 إستشاتٛجٛخ انجٛبٌ انؼًه2ٙ •

 استشاتٛجٛخ نؼت األدٔاس2 •

 أػًبل انسُخ طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 األيتذبٌ انتطجٛمٙ

 اإلهكبنبث الوخبحت الخذريس :-3

 ( يتٕافشح ثذسجخ يذذٔدح ) ( غٛش يتٕافشح ×) (يتٕافشح ) انًشاجغ انؼهًٛخ 

 (يتٕافشح ثذسجخ يذذٔدح  )  (   غٛش يتٕافشح ×  ) (يتٕافشح   ) انٕسبئم انًؼُٛخ

 (يتٕافشحثذسجخ يذذٔدح ) (    غٛش يتٕافشح×  ) (يتٕافشح)   انًستهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وحنظيويت :-4

 %24222 نًمشسَتٛجخ تمٕٚى انطالة -4



 

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ يتمذو نهًتفٕلٍٛ  - يمتشدبد تذسٍٛ انًمشس-2

 يٓبسٚب فٙ انؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف ٔانغُبء  نؼالج انضؼفبء 2

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء نهطالة ٔتؼشٚفٓى  -

 ثٓب2

غزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصذٛخ االخطبء أثُبء انؼضف ٔانغُبء ثذضٕس تمذٚى ت -

 انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 تشجٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس -

 يمء تمشٚش انًمشس حتسهًّٛ انٙ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح -

 تٕصٚغ استجٛبٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ االخٛش -

 ال ٕٚجذ  ) ٍ انخبسجٍٛٛيالدظبد انًشاجؼٛ-5

يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشدبد -2

 انتطٕٚشفٙ انؼبو انسبثك

 ا الػتًبد ػهٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت االدٔاس2 -

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء نهطالة ٔتؼشٚفٓى  -

 ثٓب2

 دحيمء تمشٚش انًمشس حتسهًّٛ انٙ ٔدذح ضًبٌ انجٕ -

 تٕصٚغ استجٛبٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ االخٛش -

يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشدبد ) -0

 يبْٙ ٔاألسجبة(

 غٛبة انطالة انًتكشس ػٍ دضٕس انسكش2ٍ -

 كثشح انًذبضشاد انتشثٕٚخ ٔاَشغبل انطالة ثٓب2 -

 اَشغبل انطهجخ ثًزاكشح االالد انتطجٛمٛخ 2  -

 نهؼبو انمبدو: خطخ انتطٕٚش نهًمشس-06
 

 د/ عبذالحويذ عبهز             :اسن هنسق الوبدة: د/ عبذالحويذ عبهز              الخوقيع 

 

 حوقيج الخطويز حوصيف الخطويز هجبالث الخطويز
الوسئول عن 

 الخنفيذ

تطٕٚش يذتٕٖ 

 انًمشس

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تٕصٚغ أَبشٛذ راد يستٕٖ 

يتمذو نهًتفٕلٍٛ يٓبسٚب فٙ انؼضف ٔانغُبء ٔتًبسٍٚ نهؼضف 

 ٔانغُبء  نؼالج انضؼفبء 2

 ذٚذح نهًمشس2تٕفٛش يجًٕػخ يٍ انكتت انج

 أستبر انًبدح لجم ثذاٚخ انتٛشو

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس تذسٚت انطبنت ػهٙ دم انًشبكم انتمُٛخ أثُبء انؼضف ٔانغُبء 2

تطٕٚش طشق 

 انتذسٚس

االػتًبد ػهٙ انذٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجٛبٌ انؼًهٙ ٔنؼت األدٔاس 

 ٔانطشٚمخ انكهٛخ ٔانطشٚمخ انجضئٛخ2
 ستبر انًبدحأ أثُبء انتذسٚس

 نذساسخ ٔااليتذبَبد يغ انطالة 2 يُبلشخ اخاللٛبد ٔضٕاثظ ا

تطٕٚش تمٕٚى 

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصذٛخ االخطبء 

 نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب2

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصذٛخ االخطبء أثُبء انؼضف  بدحأستبر انً أثُبء انتذسٚس

 ٔانغُبء ثذضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى

 تشجٛغ انطالة ػهٙ تمٛٛى انسكشٍ ٔطشٚمخ انتذسٚس

تطٕٚش تُفٛز 

 انًمشس

 يمء تمشٚش انًمشس حتسهًّٛ انٙ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح -

 أستبر انًبدح َٓبٚخ انتٛشو
بٌ سضبء انطالة ػٍ انًمشس فٙ انسكشٍ تٕصٚغ استجٛ -

 االخٛش



 

 م2016/2017 االناشيد وغناء  عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم : التربية الموسيقية

 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف وغناء االناشيد اسم المقرر ورمزة الكودى •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي الثاني -الثانية الفرقة/ المستوى •

 ( عملي2+   (نظري (         ) المعتمدة عدد الوحدات / الساعات  •

 لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 عضو هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 62 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 60 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

)10) (6%( راسب عدد)90( )54ناجح عدد) عدد  ( 2%(غياب 

(3.22 )% 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %  10( جيدجدا  نسبة 6%  عدد ) 46.66(ممتازنسبة 28)

 %   23.33(  مقبول نسبة  14% عدد )10(  جيد نسبة 6عدد )

 تدريس المقرر:  -2

 شرح طبيعة المقرر وتوصيفه . - الموضوعات التى تم تدريسها 

 أنواع االناشيد المدرسية .-

 التعرف على االرشادات الالزمة عند مصاحبة وغناء االناشيد .-

الكلمات  - حيث  من  الجيد  النشيد  والمرحلة  مواصفات  والمصاحبة  واللحن 

 التعليمية المناسبة لتدريسه. 

 االستراتيجيات وطرق التدريس المختلفة في تدريس االناشيد . -

 تدريس النشيد االول. -

ما تم تدريسه من المحتوى األساسي 

 للمقرر

 تم تدريس محتوي المقرر بالكامل .

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 المقرر

100.% 

 %.85 مدى تغطية االمتحان  لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار و المناقشة.  • اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  •

 إستراتيجية البيان العملي. •

 إستراتيجية لعب األدوار.  •

 أعمال السنة  طريقة تقويم الطالب

 األمتحان التطبيقي

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -3

 ( متوافرة بدرجة محدودة ) ( غير متوافرة ×) (متوافرة ) المراجع العلمية  

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

 متوافرة(متوافرةبدرجة محدودة ) (    غير ×  ) (متوافرة)   المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4



 

 % 76.35 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب االدوار. -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

متقدم  -2 مستوى  ذات  أناشيد  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

وتمارين   والغناء  العزف  في  مهاريا  لعالج  للمتفوقين  والغناء   للعزف 

 الضعفاء .

 تشجيع الطلبة علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -3

في  -4 قصيرة  اختبارات  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 نهاية كل شهر 

 ال يوجد   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطويرفي   -8

 العام السابق

 توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن.توزيع  -1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -2

 االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب االدوار. -3

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -4

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -5

 وتعريفهم بها . 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ماهي  -9

 واألسباب( 

 كثرة االجازات أثناء الفصل الدراسي. -1

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -2

كثرة المحاضرات التربوية ومذاكرة البيانو وااللة الثانية وااللة التربوية   -3

 وانشغال الطالب بها  

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10
 

 د/ عبدالحميد عامر              :اسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر              التوقيع  

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

أناشيد ذات مستوى  مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع 

متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف والغناء وتمارين للعزف 

 والغناء  لعالج الضعفاء . 

ربط المقرر بطرق التدريس من خالل استراتيجيات تدريس  

 النشيد ومعايير اختيار االناشيد . 

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب األدوار 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  

 أستاذ المادة أثناء التدريس  استخدام العروض العملية والتركيز علي التدريس العملي

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 المادةأستاذ  أثناء التدريس  للطالب وتعريفهم بها. 

العزف   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 أستاذ المادة بداية التيرم الجودة ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان 

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



 

 م2017/2018 االناشيد وغناء  عزف تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقيةقسم : 

 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف وغناء االناشيد اسم المقرر ورمزة الكودى •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي الثاني -الثانية الفرقة/ المستوى •

 ( عملي2+   (نظري (         ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 عضو هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  •

 73 االمتحانعدد الطالب اللذين أدوا  •

 عدد   ( راسب0%  عدد)100( طالب ناجح   73عدد) نتيجة االمتحان •

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  •

 الحاصلين عليها

( طالب جيدجدا نسبة 19%  عدد )8.22( طالب ممتاز نسبة 6)

(  24% عدد )32.88( طالب جيد نسبة 24%      عدد ) 26.03

 %  . 32.88طالب  مقبول نسبة  

 تدريس المقرر: -2

 شرح طبيعة المقرر وتوصيفه . - الموضوعات التى تم تدريسها 

 أنواع االناشيد المدرسية .-

 التعرف على االرشادات الالزمة عند مصاحبة وغناء االناشيد .-

والمصاحبة - واللحن  الكلمات  حيث  من  الجيد  النشيد  مواصفات 

 لتدريسه.والمرحلة التعليمية المناسبة 

 االستراتيجيات وطرق التدريس المختلفة في تدريس االناشيد . -

 تدريس النشيد االول. -

 تم تدريس محتوي المقرر بالكامل . ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 %.100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %.85 مدى تغطية االمتحان  لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار و المناقشة.  • اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  •

 إستراتيجية البيان العملي. •

 استراتيجية لعب األدوار.  •

 أعمال السنة  طريقة تقويم الطالب

 األمتحان التطبيقي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

 ( متوافرة بدرجة محدودة ) ( غير متوافرة ×) (متوافرة ) المراجع العلمية  

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

 (متوافرةبدرجة محدودة ) (    غير متوافرة×  ) (متوافرة)   المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :-4

 %84.07 نتيجة تقويم الطالب لمقرر-5



 

الفردية من خالل توزيع أناشيد ذات مستوى متقدم    - مقترحات تحسين المقرر -6 مراعاة الفروق 

والغناء    للعزف  وتمارين  والغناء  العزف  في  مهاريا  للمتفوقين 

 لعالج الضعفاء .

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب   -

 وتعريفهم بها . 

الطالب تقديم    - بحضور  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية 

 وتعريفهم باخطائهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ال يوجد   ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطويرفي العام -8

 السابق

ذات   - أناشيد  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مستوى مراعاة 

للعزف  وتمارين  والغناء  العزف  في  مهاريا  للمتفوقين  متقدم 

 والغناء  لعالج الضعفاء . 

تدريس   - استراتيجيات  خالل  من  التدريس  بطرق  المقرر  ربط 

 النشيد ومعايير اختيار االناشيد . 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف والغناء .  -

والمناقشة   - الحوار  علي  األدوار االعتماد  ولعب  العملي  والبيان 

 والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

 استخدام العروض العملية والتركيز علي التدريس العملي -

االخطاء  - تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

ر - تغذية  العزف تقديم  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  اجعة 

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ماهي -9

 واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -1

ومذاكرة   -2 التربوية  المحاضرات  وااللة كثرة  الثانية  وااللة  البيانو 

 التربوية وانشغال الطالب بها 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10
 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع أناشيد ذات مستوى  

مهاريا في العزف والغناء وتمارين للعزف متقدم للمتفوقين 

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم والغناء  لعالج الضعفاء . 

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

تطوير طرق  

 التدريس

األدوار االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب 

 والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.

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

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  للطالب وتعريفهم بها. 

العزف   أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

     

 د/ عبدالحميد عامر  :اسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر              التوقيع 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة 

 المادةأستاذ  نهاية التيرم 
 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير



 

 م 2019/ االناشيد وغناء عزف 2018تقرير مقرر دراسي

 قسم : التربية الموسيقية

 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف وغناء االناشيد ورمزة الكودىاسم المقرر  •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي الثاني -الثانية الفرقة/ المستوى •

 ( عملي2+   (نظري (     ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  •

 عضو هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 81 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  •

 77 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % 1.23( غياب نسبة 1%  عدد )98.70( ناجح  نسبة 76عدد) نتيجة االمتحان •

المئوية % للناجحين طبقا  النسبة  •

 للتقديرات الحاصلين عليها

(  7%عدد )41.55(  جيدجدا  نسبة 32%  عدد ) 23.37(ممتازنسبة 18)

 %  . 24.67(  مقبول نسبة  19% عدد )9.09جيد نسبة 

 تدريس المقرر: -2

 شرح طبيعة المقرر وتوصيفه . - الموضوعات التى تم تدريسها 

 المدرسية .أنواع االناشيد -

 التعرف على االرشادات الالزمة عند مصاحبة وغناء االناشيد .-

والمرحلة  - والمصاحبة  واللحن  الكلمات  حيث  من  الجيد  النشيد  مواصفات 

 التعليمية المناسبة لتدريسه. 

 االستراتيجيات وطرق التدريس المختلفة في تدريس االناشيد . -

 تدريس النشيد االول. -

لمحتوى األساسي ما تم تدريسه من ا

 للمقرر

 تم تدريس محتوي المقرر بالكامل .

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 المقرر

100.% 

 %.85 مدى تغطية االمتحان  لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار و المناقشة.  • اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  •

 البيان العملي.إستراتيجية  •

 استراتيجية لعب األدوار.  •

 أعمال السنة  طريقة تقويم الطالب

 األمتحان التطبيقي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

 ( متوافرة بدرجة محدودة ) ( غير متوافرة ×) (متوافرة ) المراجع العلمية  

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

 (متوافرةبدرجة محدودة ) (    غير متوافرة×  ) (متوافرة)   المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :-4

 %85.22 نتيجة تقويم الطالب لمقرر-5



 

مستوى متقدم للمتفوقين مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع أناشيد ذات    - مقترحات تحسين المقرر -6

 مهاريا في العزف والغناء وتمارين للعزف والغناء  لعالج الضعفاء .

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم    -

 بها. 

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

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

 ال يوجد   ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطويرفي العام السابق

 العتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب االدوار.ا  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها. 

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

من مقترحات )   ما لم يتم تنفيذه-9

 ماهي واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن.  -

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها.  -

 انشغال الطلبة بمذاكرة االالت التطبيقية .  -

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:-10
 

 د/ عبدالحميد عامر              :اسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر              التوقيع  

 

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع أناشيد ذات مستوى  

متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف والغناء وتمارين للعزف 

 والغناء  لعالج الضعفاء . 

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب األدوار 

 والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 لدراسة واالمتحانات مع الطالب .  مناقشة اخالقيات وضوابط ا

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

العزف   أستاذ المادة أثناء التدريس  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 أستاذ المادة نهاية التيرم 
توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير



 

 م 2020/ االناشيد وغناء عزف 2019تقرير مقرر دراسي

 قسم : التربية الموسيقية

 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف وغناء االناشيد اسم المقرر ورمزة الكودى •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي الثاني -الثانية الفرقة/ المستوى •

 ( عملي2+   (نظري (     ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 هيئة تدريسعضو  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 81 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  •

 77 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % 1.23( غياب نسبة 1%  عدد )98.70( ناجح  نسبة 76عدد) نتيجة االمتحان •

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   •

 للتقديرات الحاصلين عليها

(  7%عدد )41.55(  جيدجدا  نسبة 32%  عدد ) 23.37(ممتازنسبة 18)

 %  . 24.67(  مقبول نسبة  19% عدد )9.09جيد نسبة 

 تدريس المقرر: -2

 شرح طبيعة المقرر وتوصيفه . - الموضوعات التى تم تدريسها 

 أنواع االناشيد المدرسية .-

 وغناء االناشيد .التعرف على االرشادات الالزمة عند مصاحبة -

والمرحلة  - والمصاحبة  واللحن  الكلمات  حيث  من  الجيد  النشيد  مواصفات 

 التعليمية المناسبة لتدريسه. 

 االستراتيجيات وطرق التدريس المختلفة في تدريس االناشيد . -

 تدريس النشيد االول. -

ما تم تدريسه من المحتوى األساسي 

 للمقرر

 .تم تدريس محتوي المقرر بالكامل 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 المقرر

100.% 

 %.85 مدى تغطية االمتحان  لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار و المناقشة.  • اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  •

 إستراتيجية البيان العملي. •

 استراتيجية لعب األدوار.  •

 اإللكترونى التعليم   •

 أعمال السنة  طريقة تقويم الطالب

 األمتحان التطبيقي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

 ( متوافرة بدرجة محدودة ) ( غير متوافرة ×) (متوافرة ) المراجع العلمية  

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

 (متوافرةبدرجة محدودة ) (    غير متوافرة×  ) (متوافرة)   المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :-4

 %85.22 نتيجة تقويم الطالب لمقرر-5



 

مستوى متقدم للمتفوقين مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع أناشيد ذات    - مقترحات تحسين المقرر -6

 مهاريا في العزف والغناء وتمارين للعزف والغناء  لعالج الضعفاء .

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم    -

 بها. 

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

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

 ال يوجد   ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 التطويرفي العام السابق

 العتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب االدوار.ا  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها. 

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

من مقترحات )   ما لم يتم تنفيذه-9

 ماهي واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن.  -

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها.  -

 انشغال الطلبة بمذاكرة االالت التطبيقية .  -

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:-10
 

 د/ عبدالحميد عامر              :اسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر              التوقيع  

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع أناشيد ذات مستوى  

متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف والغناء وتمارين للعزف 

 والغناء  لعالج الضعفاء . 

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب األدوار 

 والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 لدراسة واالمتحانات مع الطالب .  مناقشة اخالقيات وضوابط ا

 

 المنصات التعليمية 
 العام القادم 

وحدة تكنولوجيا  

 المعلومات 

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

تصحيح   أستاذ المادة أثناء التدريس  خالل  من  راجعة  تغذية  العزف  تقديم  أثناء  االخطاء 

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 أستاذ المادة نهاية التيرم 
السكشن  توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في   -

 االخير



 

 



 

 م2016/2017"عود" غناء أو ثانية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة ثانية أو غناء "عود" عزف  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه من قبل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو هيئة تدريس وثالث عضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 20 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 20 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %  (  10عدد)  2%( راسب90ناجح عدد )    18 االمتحان نتيجة •

الحاصلين   • للتقديرات  للناجحين طبقا  المئوية %  النسبة 

 عليها

 %   (  30جيد جدا )  6%  (  20ممتاز )  4

 %(  10ضعيف ) 2%( 25مقبول  )  5%  (  15جيد ) 3

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفصل الدراسي   - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 علي الة العود. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليد علي   -

 الة العود

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " سماعي قالب من نموذج عزف -

 % 100<  القائمين بالتدريس بمحتوى المقررمدى التزام 

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 : النهائياألمتحان التطبيقى 

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 75.13         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

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

 كل شهر.

الفروق    - بالمقرر مراعاة  اثرائى  جزء  تجهيز  خالل  من  الفردية 

 للطالب المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد اختبار قصير فى نهاية    -

 كل شهر

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى   - السابق العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

 كثرة االجازات طوال التيرم الدراسي - واألسباب(هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 ظروف طارئة لالستاذ -

 انشغال الطالب بالمحاضرات االخري ومذاكرة االالت .  -

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

الفردية من خالل تجهيز جزء اثرائى  مراعاة الفروق 

بالمقرر للطالب المتفوقين وجزء عالجى للطالب  

 الضعاف 
 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر 
التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد اختبار 

 قصير فى نهاية كل شهر

 استاذ الماده اثناء التدريس 
تطوير طرق تدريس  

 المقرر

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف 

االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب 

 األدوار والتعلم التعاوني

 استاذ الماده بداية التيرم مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. تطوير تنفيذ المقرر

                             حمدي أيمن/دمنسق المقرر: د/أيمن حمدي                 التوقيع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2017/2018"عود" غناء أو ثانية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة ثانية أو غناء "عود" عزف  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه مشكلة من قبل مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو هيئة تدريس وثالث عضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 24 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 24 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % (   8.33)   2% (  راسب    87.5ناجح  )  21 االمتحان نتيجة •

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 جيد جدا 5%  (  20.83ممتاز   )   %3 ( 12.5)  

 غائب 1% ( 4.16مقبول  )  6% ( 25جيد  )    %7 (  29.16)  

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفصللل الدراسللي   - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 علي الة العود. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليللد علللي   -

 الة العود

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " سماعي قالب من نموذج عزف -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 النهائي:  األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4



 

 % 84.77         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 كل شهر.

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء اثرائى بالمقرر للطالب    -

 المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى   - العام السابق  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  التطوير مجاالت 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء   -

اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين وجزء عالجى 

 للطالب الضعاف 

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر -

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 المقرر تطوير تقويم 

التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد اختبار  -

 قصير فى نهاية كل شهر

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء   -

بنقاط   وتعريفهم  الطالب  بحضور  والغناء  العزف 

 ضعفهم 

تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة  -

 التدريس

 استاذ الماده اثناء التدريس 

االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي  - التدريس تطوير طرق 

 ولعب األدوار والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.

واالمتحانات   - الدراسة  وضوابط  اخالقيات  مناقشة 

 مع الطالب .

  

 أستاذ المادة نهاية التيرم  ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  - تطوير تنفيذ المقرر

 

             د/أيمن حمدي                   :منسق المقرر: د/أيمن حمدي                 التوقيع



 

 م2018/2019"عود" غناء أو ثانية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة ثانية أو غناء "عود" عزف  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو هيئة تدريس وثالث عضو هيئة معاونة القائمين بالتدريس عدد  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 26 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 26 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % (  7.69عدد )   2% ( راسب الئحي 92.30ناجح عدد )   االمتحان نتيجة •

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 جيد جدا  5%   ( 19.23ممتاز   )  %3 ( 11.53)  

 مقبول  8%  ( 30.76جيد      )   %8 ( 30.76)  

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفصللل الدراسللي   - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 علي الة العود. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة  -

اوضاع اليللد علللي تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي    -

 الة العود

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " سماعي قالب من نموذج عزف -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 85.26         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

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

 كل شهر.

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء اثرائى بالمقرر للطالب    -

 المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

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

 بنقاط ضعفهم بحضور الطالب وتعريفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

جزء   - العام السابق  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8 تجهيز  خالل  من  الفردية  الفروق  بالمقرر مراعاة  اثرائى 

 للطالب المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر -

فى  - قصير  اختبار  عقد  خالل  للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 نهاية كل شهر 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف والغناء  -

 ط ضعفهم بحضور الطالب وتعريفهم بنقا

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

األدوار  - ولعب  العملي  والبيان  والمناقشة  الحوار  علي  االعتماد 

 والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 انشغال االستاذ باالعمال االدراية والكنترول واللجان الفنية.  هي واألسباب( من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ام -9

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 يد/أيمن حمد:  التوقيع                          المقرر: د/أيمن حمدي              

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات وتمارين   

ذات مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف وتمارين 

 للعزف  لعالج الضعفاء .

 الجديدة للمقرر.توفير مجموعة من الكتب 

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

تطوير طرق  

 التدريس

 االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب األدوار.

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

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

العزف   أستاذ المادة أثناء التدريس  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم والغناء بحضور 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير
 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

 م2019/2020"عود" غناء أو ثانية آلة عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة ثانية أو غناء "عود" عزف  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو هيئة تدريس وثالث عضو هيئة معاونة عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 26 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 26 الطالب اللذين أدوا االمتحانعدد  •

 % (  7.69عدد )   2% ( راسب الئحي 92.30ناجح عدد )   االمتحان نتيجة •

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

 جيد جدا  5%   ( 19.23ممتاز   )  %3 ( 11.53)  

 مقبول  8%  ( 30.76جيد      )   %8 ( 30.76)  

 المقرر: تدريس  -12

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفصللل الدراسللي   - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 علي الة العود. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليللد علللي   -

 الة العود

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " سماعي قالب من نموذج عزف -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 التعليم االكتروني  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -13

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -14

 % 85.26         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15



 

التقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نهاية    - مقترحات تحسين المقرر  -16

 كل شهر.

بالمقرر للطالب    مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء اثرائى  -

 المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

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

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 الي وحدة ضمان الجودة  ملء تقرير المقرر ةتسليمه -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

بالمقرر  - العام السابق  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18 اثرائى  جزء  تجهيز  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للطالب المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

 للمقررتوفير مجموعة من الكتب الجديدة  -

فى  - قصير  اختبار  عقد  خالل  للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 نهاية كل شهر 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف والغناء  -

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

وا - والمناقشة  الحوار  علي  األدوار االعتماد  ولعب  العملي  لبيان 

 والطريقة الكلية والطريقة الجزئية.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .  -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 والكنترول واللجان الفنية. انشغال االستاذ باالعمال االدراية  هي واألسباب( من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -19

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات وتمارين   

ذات مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف وتمارين 

 للعزف  لعالج الضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

تطوير طرق  

 التدريس

 االعتماد علي الحوار والمناقشة والبيان العملي ولعب األدوار.

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

 المنصات التعليميه 
 تكنولوجيا المعلومات وحده  العام القادم 

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

العزف   أستاذ المادة أثناء التدريس  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس



 

 يد/أيمن حمد:  التوقيع                          المقرر: د/أيمن حمدي              

 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير
 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

 م2016/2017 موسيقي عروض تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عروض موسيقي  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي 3

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

 بالكليةمن شئون التعليم والطالب لجان امتحان نظرية بجدول معلن  الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع  5

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 62 بالمقرر الملتحقين  عدد الطالب •

 61 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %   1.61( طالب راسب 1طالب ناجح,)61% عدد 98.39 االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %  (39.34جيد جدا)    24%  ( 37.70امتياز)  23

 % ( 4.91مقبول)    3%(    18.03جيد)11

 المقرر: تدريس  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعريف بعلم العروض. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 . فائدة علم العروض -

 . بحور الشعر العربي -

 البحور الشعرية وأقسامها  . -

 تقطيع الشعر العربي وفائدة.  -

 نبذة عن العروض الموسيقي.  -

 % 100<  القائمين بالتدريس بمحتوى المقررمدى التزام 

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية  الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية  إلقاء الُمحاضرات. -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 . حلقات النقاشإستراتيجية   -

 السنة: أعمال  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان النظرى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 77.07         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

فى   - قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائى  التقويم 

 نهاية كل شهر. 



 

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

 تكليف الطالب ببحث او مشروع بحث مرتبط بالمقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر المتفوقين  

 وجزء عالجى للضعاف 

 تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة وطريقة التدريس بانتظام 

يتم  ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب(

 تم التنفيذ 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  التطوير توصيف  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تقديم جزء   

في المنهج للطالب ذوى المستوى المتقدم 

وجزء متوسط  للطالب ذوى المستوى  

 الضعيف

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 تطوير طرق التدريس 
االعتماد علي استراتيجية الحوار والمناقشة 

 والعصف الذهني بدل التلقين 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر
مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة  

 االولى
 استاذ المادة قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل  

 تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح 

االخطاء أثناء العزف بحضور الطالب  

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة 

 التدريس بانتظام. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

                حمدي أيمن/دالتوقيع:                   أستاذ المقرر:د/أيمن حمدي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 م2017/2018 موسيقي عروض تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عروض موسيقي  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي 3

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

 بالكلية والطالب التعليم شئون من معلن بجدول نظرية امتحان لجان النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي بالتدريس عدد القائمين  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 73 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 73 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % 1.37الرسوب طالب واحد   --% 98.63طالب  72النجاح   االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %(30.13جيد جدا) 22%  ( 19.17امتياز)  14

 %( 15.06مقبول) 11%(   34.24جيد) 25

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعريف بعلم العروض. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 . فائدة علم العروض -

 . بحور الشعر العربي -

 البحور الشعرية وأقسامها  . -

 تقطيع الشعر العربي وفائدة.  -

 نبذة عن العروض الموسيقي.  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية  الحوار والمناقشة- اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية  إلقاء الُمحاضرات. -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 . حلقات النقاشإستراتيجية   -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان النظرى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 80.09         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

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

 نهاية كل شهر. 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .  -

راجعة من خالل   - تغذية  المحاضرة  تقديم  أثناء  االخطاء  تصحيح 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه  ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر   المتفوقين  

 وجزء عالجى للضعاف 

 تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة وطريقة التدريس  بانتظام 

 االولى.  المحاضرة فى الطالب على المقرر توصيف توزيع

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي  من 

 واألسباب(

 انشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية فى الكلية 

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

               حمدي أيمن/دالتوقيع:                            أستاذ المقرر:د/أيمن حمدي   

  

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

الفردية من خالل تقديم جزء  ذو مستوى متقدم مراعاة الفروق 

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.
 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس  تدريب الطالب علي حل المشاكل داخل محتوى المقرر .

تطوير طرق  

 التدريس

الحوار والمناقشة والعصف الذهني بدال من االعتماد علي 

 التلقين .

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

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

تصحيح االخطاء أثناء المحاضرة   تقديم تغذية راجعة من خالل  

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

السكشن  توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في   -

 االخير

 أستاذ المادة نهاية التيرم 



 

 م2018/2019 موسيقي عروض تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عروض موسيقي  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي 3

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

 بالكلية والطالب التعليم شئون من معلن بجدول نظرية امتحان لجان النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 78 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 76 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 طالب  2% الرسوب عدد 2.56 -طالب 76% النجاح 97.44 االمتحان نتيجة •

طبقا   • للناجحين   % المئوية  للتقديرات  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %(32.89جيد جدا) 25% ( 56.57امتياز) 34

 %( 7.89مقبول)    6%(   14.47جيد) 11

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعريف بعلم العروض. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 . فائدة علم العروض -

 . بحور الشعر العربي -

 البحور الشعرية وأقسامها  . -

 تقطيع الشعر العربي وفائدة.  -

 نبذة عن العروض الموسيقي.  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية  الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 الُمحاضرات.إستراتيجية  إلقاء  -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 . حلقات النقاشإستراتيجية   -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان النظرى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 82.11         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

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

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف  -

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

مراعاة الفروق الفردية من خالل تقديم جزء  ذو مستوى متقدم  -

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطويرمن   تنفيذه  ما  العام   في مقترحات 

 السابق 
مراعاة الفروق الفردية من خالل تقديم جزء  ذو مستوى متقدم  -

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 تدريب الطالب علي حل المشاكل داخل محتوى المقرر  -

 التلقين  والعصف الذهني بدال من االعتماد علي الحوار والمناقشة -

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  -

 للطالب وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء المحاضرة    -

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 لسكشن وطريقة التدريستشجيع الطالب علي تقييم ا -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي  من 

 واألسباب(

 انشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية فى الكلية  

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى 
 

         حمدي أيمن/دالتوقيع:                            أستاذ المقرر:د/أيمن حمدي 

 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

مستوى متقدم مراعاة الفروق الفردية من خالل تقديم جزء  ذو 

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس  تدريب الطالب علي حل المشاكل داخل محتوى المقرر .

تطوير طرق  

 التدريس

الذهني بدال من االعتماد علي الحوار والمناقشة والعصف 

 التلقين .

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

تطوير تقويم  

 المقرر

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

المحاضرة   تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء  

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -

 االخير

 أستاذ المادة التيرم نهاية 



 

                             

 م2019/2020 موسيقي عروض تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عروض موسيقي  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه  الفرقة / المستوي 3

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

 بالكلية والطالب التعليم شئون من معلن بجدول نظرية امتحان لجان النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -10

 78 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 76 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 طالب  2% الرسوب عدد 2.56 -طالب 76% النجاح 97.44 االمتحان نتيجة •

طبقا   • للناجحين   % المئوية  للتقديرات  النسبة 

 الحاصلين عليها

 %(32.89جيد جدا) 25% ( 56.57امتياز) 34

 %( 7.89مقبول)    6%(   14.47جيد) 11

 تدريس المقرر:  -11

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعريف بعلم العروض. - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 . فائدة علم العروض -

 . بحور الشعر العربي -

 البحور الشعرية وأقسامها  . -

 تقطيع الشعر العربي وفائدة.  -

 نبذة عن العروض الموسيقي.  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية  الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 إلقاء الُمحاضرات.  إستراتيجية -

 العصف الذهني.إستراتيجية   -

 . حلقات النقاشإستراتيجية   -

 التعليم االلكتروني -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان النظرى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -12

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -13

 % 82.11         تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -14



 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  - مقترحات تحسين المقرر  -15

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف  -

 والغناء بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر ةتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

مراعاة الفروق الفردية من خالل تقديم جزء  ذو مستوى متقدم  -

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 كتب الجديدة للمقرر.توفير مجموعة من ال -

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -16

تم -17 التطوير تنفيذه  ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق 
مراعاة الفروق الفردية من خالل تقديم جزء  ذو مستوى متقدم  -

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر. -

 تدريب الطالب علي حل المشاكل داخل محتوى المقرر  -

 والعصف الذهني بدال من التلقين  االعتماد علي الحوار والمناقشة -

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء  -

 للطالب وتعريفهم بها. 

من خالل تصحيح االخطاء أثناء المحاضرة   تقديم تغذية راجعة  -

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

يتم ما -18 مامن   تنفيذه لم   ( هي  مقترحات 

 واألسباب(

 انشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية فى الكلية  

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى 
 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

الفردية من خالل تقديم جزء  ذو مستوى متقدم مراعاة الفروق 

 للمتفوقين وجزء متوسط  للضعفاء .

 توفير مجموعة من الكتب الجديدة للمقرر.

 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة أثناء التدريس  تدريب الطالب علي حل المشاكل داخل محتوى المقرر .

تطوير طرق  

 التدريس

الحوار والمناقشة والعصف الذهني بدال من االعتماد علي 

 التلقين .

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

 المنصات التعليميه 

 العام القادم 
وحده تكنولوجيا  

 المعلومات 

تطوير تقويم  

 المقرر

خالل   من  للمقرر  المستمر  البنائي  االخطاء  التقويم  تصحيح 

 للطالب وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء المحاضرة   

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 ضمان الجودة ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة  -

 أستاذ المادة نهاية التيرم توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن   -



 

                                    حمدي أيمن/دالتوقيع:                            أستاذ المقرر:د/أيمن حمدي 

 

 

 االخير



 

 م2016/2017عزف اله ثانيه أو غناء)عود(  تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه ) الفصل الدراسي االول(  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 20 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 20 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 % (  10)2%(  و راسب عدد  90)18ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا4% (  20ممتاز   )%2   ( 10) 

 ضعيف 2%( 10مقبول)  9% (45جيد  ) %3(15) 

 المقرر: تدريس  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفرقة األولي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 علي الة العود  . االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 . تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة -

 تدريبات للعزف في منطقة الجوابات. -

 التعرف علي اوضاع اليد المختلفة علي الة العود .   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 األدوار .إستراتيجية تبادل  -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 أعمال السنة:   تقويم الطالب طريقة

 النهائي:  األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 76.16         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

 التقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر.  -



 

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى  

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة 

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي  من 

 واألسباب( 

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء  

المتفوقين وجزء اثرائى بالمقرر للطالب 

 عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر 
التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد  

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر 
 استاذ الماده اثناء التدريس 

 د/أيمن حمدي          :التوقيع                                                                   منسق المقرر : د/أيمن حمدي    

 



 

م2017/2018(عود)غناء أو ثانيه اله عزف  دراسي مقرر تقرير  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه ) الفصل الدراسي االول(  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي القائمين بالتدريس عدد  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 24 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 24 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 ( %   20.83)  5%(    و راسب عدد 79.16)  19ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

مقبول)  11%(  45.83جيد  )  3(12.5جيد جدا)  2(  8.33ممتاز )%3(  12.5)  

 راسب الئحي 2(   8.33ضعيف)  %2 ( 8.33

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفرقة األولي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 علي الة العود  . االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 . تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة -

 تدريبات للعزف في منطقة الجوابات. -

 التعرف علي اوضاع اليد المختلفة علي الة العود .   -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 العملي. إستراتيجية التدريب  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   والخامات المستلزمات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 81.9         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

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

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

 التقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر.  -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى   العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة 

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

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 :التطوير للمقرر للعام القادم  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء  

المتفوقين وجزء اثرائى بالمقرر للطالب 

 عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر 
التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد  

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر 
 استاذ الماده اثناء التدريس 

 د/أيمن حمدي           :التوقيع                                    منسق المقرر : د/أيمن حمدي  

 



 

م2018/2019(عود)غناء أو ثانيه اله عزف  دراسي مقرر تقرير  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الفصل الدراسي االول( الثانيه )  الفرقة / المستوي 3

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

 مشكلة من قبل مجلس القسم لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي بالتدريس عدد القائمين  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 26 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 26 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %  (  23.07)6%  (  راسب عدد  76.92)20ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا4(  15.38ممتاز   ) %4( 15.38) 

(11.53)%3  ( (  34.61جيد   الئحى   2%(  7.69مقبول)%9  راسب 

 ضعيف2% ( 7.69غائب) %2( 7.69)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفرقة األولي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 علي الة العود  . االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 . تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة -

 تدريبات للعزف في منطقة الجوابات. -

 التعرف علي اوضاع اليد المختلفة علي الة العود .   -

 % 85<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 العملي. إستراتيجية التدريب  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   والخامات المستلزمات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 82.11         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



 

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

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل   - المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر.

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى   العام السابق  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة 

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

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء اثرائى  

المتفوقين وجزء عالجى للطالب  بالمقرر للطالب 

 الضعاف 

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر 
التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد اختبار 

 قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس 

 

   د/أيمن حمدي           :التوقيع                                    منسق المقرر : د/أيمن حمدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

م2019/2020(عود)غناء أو ثانيه اله عزف  دراسي مقرر تقرير  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه ) الفصل الدراسي االول(  المستويالفرقة /   3

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

 مشكلة من قبل مجلس القسم لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 26 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 26 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %  (  23.07)6%  (  راسب عدد  76.92)20ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 عليهاالحاصلين  

 جيد جدا4(  15.38ممتاز   ) %4( 15.38) 

(11.53)%3  ( (  34.61جيد   الئحى   2%(  7.69مقبول)%9  راسب 

 ضعيف2% ( 7.69غائب) %2( 7.69)

 تدريس المقرر:  -12

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة العود في الفرقة األولي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 علي الة العود  . االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 . تدريبات للعزف علي الة العود باستخدام انواع الريشة -

 تدريبات للعزف في منطقة الجوابات. -

 التعرف علي اوضاع اليد المختلفة علي الة العود .   -

 % 85<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 التدريب العملي.  إستراتيجية -

 التعليم االلكتروني -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -13

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -14

 % 82.11         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15



 

 االولى. المحاضرة فى الطالب على المقرر توصيف توزيع - مقترحات تحسين المقرر  -16

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل   - المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر.

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى   العام السابق  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة 

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى هي واألسباب( من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -19

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء اثرائى  

بالمقرر للطالب المتفوقين وجزء عالجى للطالب  

 الضعاف 

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 المنصات التعليميه 
 العام القادم 

وحده تكنولوجيا  

 المعلومات 

 تطوير تقويم المقرر 
خالل عقد اختبار  التقويم البنائى المستمر للمقررمن

 قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس 

 

 د/أيمن حمدي                     :التوقيع                                    منسق المقرر : د/أيمن حمدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 م2016/2017(قانون)غناء أو ثانيه اله عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)قانون(  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 من قبل مجلس القسم لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 أ.د  غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 7 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 7 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %  ( 14.29)  1% ( راسب عدد85.71)  6ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا0.00ممتاز   )   %1  ( 14.29) 

  (14.29  )    %1   ( (  57.14جيد       (  14.29)   مقبول%4    %

 ضعيف1

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة القانون في الفصل الدراسي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 القانون.علي الة  االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .  تدريبات للعزف علي الة القانون باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليد علي الة   -

 القانون 

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " السماعي قالب من نموذج عزف -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 النهائي:  األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4



 

 % 75.89         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 توفير االت سليمة للعزف. - مقترحات تحسين المقرر  -6

 التقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر.  -

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

الفروق    - للطالب مراعاة  بالمقرر  اثرائى  جزء  تجهيز  خالل  من  الفردية 

 المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

المراجعين   -7 مالحظات 

 إن وجدت( ) الخارجيين

 ال توجد 

من مقترحات   تنفيذه ما تم -8

 العام السابق في التطوير

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى   -

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 والطالب.  االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

من مقترحات )   تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب(  ما

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

جزء  تطوير محتوى المقرر  تجهيز  من خالل  الفردية  الفروق  مراعاة 

للطالب   بالمقرر  وجزء  اثرائى  المتفوقين 

 عالجى للطالب الضعاف

تدريس    قبل 

 المقرر

 استاذ الماده

عقد   تطوير تقويم المقرر  خالل  للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر 

وطريقة   السكشن  تقييم  علي  الطالب  تشجيع 

 التدريس.

 استاذ الماده اثناء التدريس 

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



 

 م2017/2018(قانون)غناء أو ثانيه اله عزف تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)قانون(  اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي  3

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

 القسم مجلس قبل من ثالثيه لجنه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 أ.د  غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 12 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 12 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 % (   25) 3% ( راسب عدد 75)9ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها 

 جيد جدا 1% ( 8.33ممتاز   )    %1   ( 8.33) 

%(  16.66مقبول)  5(   41.66جيد      )   %2   (16.66) 

 راسب الئحي 1%( 8.33ضعيف )  2

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

المحتوى  تدريسه تم ما األساسي  من 

 للمقرر 

دراسته من منهج الة القانون في الفصل الدراسي األول  مراجعة علي ما سبق  -

. 

 علي الة القانون. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .  تدريبات للعزف علي الة القانون باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليد علي الة   -

 القانون 

 " الخانة األولي والتسليم  بياتي " السماعي بقال من نموذج عزف -

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر 

 >100 % 

 % 85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم 

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 العملي. إستراتيجية التدريب  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب  طريقة

 امتحان الطالب في األسبوع السابع لبعض المقطوعات التي تم دراستها .   

 :األمتحان التطبيقى

في   القسم  مجلس  من  مشكله  التخصص  في  ثالثيه  لجنه  امام  الطالب  امتحان 

 محتوي المقرر الدراسي في االسبوع الرابع عشر.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 



 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 84.77         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 شهر.

الفروق    - للطالب مراعاة  بالمقرر  اثرائى  جزء  تجهيز  خالل  من  الفردية 

 المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

 التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر -

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس. -

 .التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب الي مجموعات صغيرة -

الخارجيين  -7 المراجعين   ) مالحظات 

 إن وجدت( 

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 العام السابق  في

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

للطالب  - بالمقرر  اثرائى  جزء  تجهيز  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 المتفوقين وجزء عالجى للطالب الضعاف 

كل  - نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس. -

 من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب(

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى.

 عدم تعويض الطالب للسكاشن الضائعة.

 لالستاذ.ظروف طارئة 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء  

وجزء   المتفوقين  للطالب  بالمقرر  اثرائى 

 عالجى للطالب الضعاف

قبل تدريس 

 المقرر
 المادهاستاذ 

 تطوير تقويم المقرر 

خالل  - للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر

تصحيح  - خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

ومعرفتهم   الطالب  بحضور  االخطاء 

 باخطائهم 

 استاذ الماده اثناء التدريس 

 تطويرتنقيذ المقرر

 المقرر. توزيع استبيان رضاء الطالب عن  -

وحدة   - الى  وتسليمه  المقرر  تقرير  ملء 

 ضمان الجودة. 

 استاذ الماده نهاية التيرم 

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



 

 م2018/2019(قانون)غناء أو ثانيه اله عزف تقرير مقرر دراسي

 الموسيقية قسم التربية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)قانون(  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 القسم مجلس قبل من ثالثيه لجنه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 أ.د   غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 11 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 11 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %( 18.18)  2% ( راسب عدد  81.81)  9ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا1% ( 9.09ممتاز   )   %1   ( 9.09) 

% (  9.09مقبول)  6%  (54.54جيد      )   %1   ( 9.09) 

 غائب 1%( 9.09ضعيف) 1

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة القانون في الفصل الدراسي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 علي الة القانون. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .  تدريبات للعزف علي الة القانون باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليد علي   -

 الة القانون 

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " السماعي قالب من نموذج عزف -

 %100  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4



 

 % 85.02         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

 شهر.

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر.  -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الى ةحدة ضمان الجودة.  -

 التدريس العملي والتركيز علية.استخدام  -

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس .

الخارجيين -7 المراجعين   ) مالحظات 

 إن وجدت(

 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 العام السابق

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  -

البنائى   - كل التقويم  نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  للمقررمن  المستمر 

 شهر

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء بحضور الطالب ومعرفتهم   -

 باخطائهم 

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر.  -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الى وحدة ضمان الجودة.  -

هي  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن السكشن. 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تطوير محتوى المقرر 

تجهيز   خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

بالمقرر   اثرائى  المتفوقين  جزء  للطالب 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف 

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر 

خالل   للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر

تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

ومعرفتهم   الطالب  بحضور  االخطاء 

 باخطائهم 

تقييم السكشن وطريقة تشجيع الطالب علي  

 التدريس

 استاذ الماده اثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر

عن    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 المقرر.

ةحدة    - الى  وتسليمه  المقرر  تقرير  ملء 

 ضمان الجودة 

 استاذ المادة نهاية التيرم 

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

 

 

 

 

 



 

 م2019/2020(قانون)غناء أو ثانيه اله عزف تقرير مقرر دراسي            

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 غناء)قانون( عزف اله ثانيه أو  اسم المقرر  1

 موسيقى  التخصص  2

 الثانيه )الفصل الدراسي الثاني( الفرقة / المستوي 3

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

 القسم مجلس قبل من ثالثيه لجنه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )    ( متوفر    )  √  ( غير متوفر لالمتحاننظام المراجعة الخارجية   6

 أ.د   غاده حسني  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 11 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 11 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %( 18.18)  2% ( راسب عدد  81.81)  9ناجح عدد  االمتحان نتيجة •

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا1% ( 9.09ممتاز   )   %1   ( 9.09) 

% (  9.09مقبول)  6%  (54.54جيد      )   %1   ( 9.09) 

 غائب 1%( 9.09ضعيف) 1

 تدريس المقرر:  -12

 %100 تدريسهاتم  التى الموضوعات

مراجعة علي ما سبق دراسته من منهج الة القانون في الفصل الدراسي  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 األول .

 علي الة القانون. االداء مستوى لرفع الالزمة التدريبات -

 .  تدريبات للعزف علي الة القانون باستخدام انواع الريشة  -

تدريبات للعزف في منطقة الجوابات والتعرف علي اوضاع اليد علي   -

 الة القانون 

 " الخانة األولي والتسليم . بياتي " السماعي قالب من نموذج عزف -

 %100  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي.  -

 التعليم االلكتروني -

 أعمال السنة:  تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 التدريس : المتاحة  اإلمكانات -13

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة



 

 ال يوجد        وتنظيمية:قيود ادارية  -14

 % 85.02         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15

كل   - مقترحات تحسين المقرر  -16 نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر.

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر.  -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الى ةحدة ضمان الجودة.  -

 استخدام التدريس العملي والتركيز علية. -

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس .

الخارجيين -17 المراجعين   ) مالحظات 

 إن وجدت(

 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18

 العام السابق

 التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة التدريس  -

كل  - نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  للمقررمن  المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء بحضور الطالب ومعرفتهم   -

 باخطائهم 

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر.  -

 الى وحدة ضمان الجودة. ملء تقرير المقرر وتسليمه  -

هي  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -19

 واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن السكشن. 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المقرر تطوير محتوى 

تجهيز   خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

المتفوقين   للطالب  بالمقرر  اثرائى  جزء 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف 

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 المنصات التعليميه 
 العام القادم 

وحده تكنولوجيا  

 المعلومات 

 تطوير تقويم المقرر 

للمقررمن المستمر  البنائى  خالل    التقويم 

 عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر

تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

ومعرفتهم   الطالب  بحضور  االخطاء 

 باخطائهم 

تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة 

 التدريس

 استاذ الماده اثناء التدريس 

 تطوير تنفيذ المقرر

عن    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 المقرر.

ةحدة    - الى  وتسليمه  المقرر  تقرير  ملء 

 ضمان الجودة 

 استاذ المادة نهاية التيرم 

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



 

 م6102/6102 ( كالسينث) ثبنية آلة عزف جقشيش هقشس دساسي

 قسن الحشبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 عضف آٌخ ثب١ٔخ )والس٠ٕذ(  اعُ اٌّمشس 1

 اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ اٌزخصص 2

 اٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ -اٌثب١ٔخ  اٌفشلخ / اٌّغزٛٞ 3

 ( ع2ٍّٟ)       ( ٔظشٞ + ) غبعبد اٌّعزّذحعذد اٌٛحذاد / اٌ 4

 رحذ٠ذ ٌدٕخ ثالث١خ ِٓ لجً ِدٍظ اٌمغُ  إٌظبَ اٌّزجع الخز١بس ٌدٕخ االِزحبٔبد 5

 غ١ش ِزٛفش  ٔظبَ اٌّشاخعخ اٌخبسخ١خ ٌالِزحبْ 6

 عضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِٚذسط ِغبعذ عذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 3 عذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 3 عذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 % ( 111(  ) 3ٔبخح عذد) ٔز١دخ االِزحبْ  -

 % (1)   (1ساعت عذد )

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبخح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  -

 اٌحبص١ٍٓ ع١ٍٙب

 %( خ١ذ خذا  33.33% ( ِّزبص، ) 33.33)

  %( ِمجٛي 1%( خ١ذ، )33.34)

 -جذسيس الوقشس : – 6

 %011 اٌّٛضٛعبد اٌزٟ رُ رذس٠غٙب -

 رّبس٠ٓ رى١ٕه ٌألصبثع ٚرّبس٠ٓ ٌٍزٕفظ  األعبعٟ ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠غٗ رُ ِب

 .رّبس٠ٓ ألعب١ٌت إٌطك اٌّخزٍفخ 

 ٟعللٍُ عللb أٚوزللبف صللعٛدا ٚ٘جٛطللب ثللبألسث١ح + 2/ ن

 أِبوٓ عالِبد اٌزح٠ًٛ اٌدذ٠ذح عٍٝ ا٢ٌخ.

  ٌزثج١ذ األصبثع عٍٝ األٌخ ٚضجظ إٌفظ.رذس٠جبد 

  ٓ11رّش٠ Giampiere vol.1 .صعٛدا 

 .رذس٠جبد رى١ٕه ٌألصبثع ٚاٌمفضاد اٌٍح١ٕخ 

  ٓ11رّللش٠ Lefevre vol.1   صللٛد أٚي ٚرللذس٠جبد

 ع١ٍٗ.

  رلللذس٠جبد ٌٍحشولللخ اٌغللل١ٍّخ ٚأخلللشٜ ٌٍمفلللضاد اٌٍح١ٕلللخ

 اٌجغ١طخ.
 

 %111 ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ ثّحزٛٞ اٌّمشس  -

 55%  بْ ٌّٛضٛعبد اٌّمشسِذٞ رغط١خ االِزح -

 اٌزذس٠ت اٌعٍّٟ. - أعب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ -

 اعزشار١د١خ اٌزعٍُ اٌزعبٟٚٔ . -

 اعزشار١د١خ ٌعت األدٚاس. -

 أعّبي اٌغٕخ طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة -

 االِزحبْ اٌعٍّٟ

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

ح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش ِزٛافشح )     ( ِزٛافش)   √(  اٌّشاخع اٌع١ٍّخ -

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش √ ( )     ( ِزٛافشح )   اٌٛعبئً اٌّع١ٕخ-



 

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش )√   ( )    ( ِزٛافشح  اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -

 ِزٛافشح

 ال رٛخذ  -ل١ٛد إداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4

 %75.13  -ُ اٌطالة ٌٍّمشس:ٔز١دخ رم٠ٛ -5

 رٛف١ش حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛد. -1 ِمزشحبد رحغ١ٓ اٌّمشس : -6

 رٛف١ش آالد ِٓ ِبسوخ عب١ٌخ اٌدٛدح. -2

 رٛف١ش حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛد. -3

 مشس عٍٟ اٌطالة فٟ اٌغىشٓ االٚي.رٛص٠ع رٛص١ف اٌّ -4

 ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ٙب فٟ اٚي عىشٓ. -5

 العزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ.ا -6

 ثٕبء ِدّٛعخ اٌىزش١ٔٚخ ٌٍزٛاصً ث١ٓ االعزبر ٚاٌطالة -7

اٌزذس٠ظ اٌزعبٟٚٔ ِٓ خالي رمغ١ُ اٌطالة إٌٟ ِدّٛعبد  -5

 صغ١شٖ .

 ال رٛخذ ِالحظبد اٌّشاخع١ٓ اٌخبسخ١١ٓ )إْ ٚخذد ( -7

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌعبَ  -5

 ٌغبثكا

 ِٕبلشٗ رٛص١ف اٌّمشس شف١ٙب فٟ اٌّحبضشٖ األٌٟٚ  -

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٟ اٌطالة فٟ اٌغىشٓ االٚي. -

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب ٟ٘ ٚ األعجبة  -9

) 

 غ١بة اٌطالة اٌّزىشس عٓ حضٛس اٌغىشٓ. -1

 وثشح اٌّحبضشاد اٌزشث٠ٛخ ٚأشغبي اٌطالة ثٙب -2

 -لعبم القبدم :خطة الحطويش للوقشس ل -01

 

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

 (02سقن ) نوورج                     م.م/ عوبد هحوود -د/ عذلية يوسف:الحوقيع 

 الوسئول عن الحنفيز جوقيث الحطويش جوصيف الحطويش هجبالت الحطويش

رط٠ٛش ِحزٜٛ 

 اٌّمشس

ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِٓ خالي رٛص٠ع ِمطٛعبد راد 

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛل١ٓ ِٙبس٠ب فٟ اٌعضف ِٚمطٛعبد  

 ٚرّبس٠ٓ رم١ٕخ ٌعالج اٌضعفبء
 لجً ثذا٠خ اٌز١شَ

 

 أعزبر اٌّبدح

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ رذس٠ت اٌطبٌت عٍٟ حً اٌّشبوً اٌزم١ٕخ أثٕبء اٌعضف.

رط٠ٛش طشق 

 اٌزذس٠ظ

 االعزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ.

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ
 ِٕبلشخ اخالل١بد ٚضٛاثظ اٌذساعخ ٚاالِزحبٔبد ِع اٌطالة . 

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح١ح االخطبء  رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌّمشس

 ٌٍطالة ٚرعش٠فُٙ ثٙب.

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ

رمذ٠ُ رغز٠خ ساخعخ ِٓ خالي رصح١ح االخطبء أثٕبء اٌعضف 

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعش٠فُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 أعزبر اٌّبدح ظأثٕبء اٌزذس٠

 أعزبر اٌّبدح ثذا٠خ اٌز١شَ رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٟ اٌطالة فٟ اٌغىشٓ االٚي. رط٠ٛش رٕف١ز اٌّمشس

 أعزبر اٌّبدح ثذا٠خ اٌز١شَ ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ٙب فٟ اٚي عىشٓ.



 

 م6102/6102 ( كالسينث) ثبنية آلة عزف جقشيش هقشس دساسي

 قسن الحشبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 آٌخ ثب١ٔخ )والس٠ٕذ( عضف  اعُ اٌّمشس 1

 خاٌزشث١خ اٌّٛع١م١ اٌزخصص 2

 اٌثب١ٔخ اٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ اٌفشلخ / اٌّغزٛٞ 3

 ( ع2ٍّٟ)       ( ٔظشٞ + ) عذد اٌٛحذاد / اٌغبعبد اٌّعزّذح 4

 رحذ٠ذ ٌدٕخ ثالث١خ ِٓ لجً ِدٍظ اٌمغُ  إٌظبَ اٌّزجع الخز١بس ٌدٕخ االِزحبٔبد 5

 غ١ش ِزٛفش  ٔظبَ اٌّشاخعخ اٌخبسخ١خ ٌالِزحبْ 6

 عضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِٚذسط ِغبعذ س٠ظعذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 3 عذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 3 عذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 % ( 111(  ) 3ٔبخح عذد) ٔز١دخ االِزحبْ  -

 % (1)   (1ساعت عذد )

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبخح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  -

 ١ٓ ع١ٍٙباٌحبصٍ

 %( خ١ذ خذا  33.33% ( ِّزبص، ) 33.33)

 %( ِمجٛي  1%( خ١ذ، )33.34)

 -جذسيس الوقشس : – 6

 %011 اٌّٛضٛعبد اٌزٟ رُ رذس٠غٙب -

 رّبس٠ٓ رى١ٕه ٌألصبثع ٚرّبس٠ٓ ٌٍزٕفظ  األعبعٟ ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠غٗ رُ ِب

 .رّبس٠ٓ ألعب١ٌت إٌطك اٌّخزٍفخ 

 ٟعللٍُ عللb ٛدا ٚ٘جٛطللب ثللبألسث١ح + أٚوزللبف صللع2/ ن

 أِبوٓ عالِبد اٌزح٠ًٛ اٌدذ٠ذح عٍٝ ا٢ٌخ.

 .رذس٠جبد ٌزثج١ذ األصبثع عٍٝ األٌخ ٚضجظ إٌفظ 

  ٓ11رّش٠ Giampiere vol.1 .صعٛدا 

 .رذس٠جبد رى١ٕه ٌألصبثع ٚاٌمفضاد اٌٍح١ٕخ 
 

 %111 ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ ثّحزٛٞ اٌّمشس  -

 %55  ِذٞ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛعبد اٌّمشس -

 اٌزذس٠ت اٌعٍّٟ. - أعب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ -

 اعزشار١د١خ اٌزعٍُ اٌزعبٟٚٔ . -

 اعزشار١د١خ ٌعت األدٚاس. -

 أعّبي اٌغٕخ طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة -

 االِزحبْ اٌعٍّٟ

 -بت الوحبحة للحذسيس :اإلهكبن -3

ِزٛافشح )     ( ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش )   √(  اٌّشاخع اٌع١ٍّخ -

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش √ ( )     ( ِزٛافشح )   اٌٛعبئً اٌّع١ٕخ-

 ِزٛافشح

)     ( غ١ش ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )√   ( )    ( ِزٛافشح  اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -

 ِزٛافشح

 ال رٛخذ  -ل١ٛد إداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4



 

 %55  -ٔز١دخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌٍّمشس: -5

 رٛف١ش حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛد. -1 ِمزشحبد رحغ١ٓ اٌّمشس : -6

 رٛف١ش حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛد. -2

 رٛف١ش آالد ِٓ ِبسوخ عب١ٌخ اٌدٛدح. -3

 االعزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ -4

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح١ح االخطبء  -5

 ٌٍطالة ٚرعش٠فُٙ ثٙب.

رمذ٠ُ رغز٠خ ساخعخ ِٓ خالي رصح١ح االخطبء أثٕبء اٌعضف  -6

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعش٠فُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 حًِء رمش٠ش اٌّمشس ٚرغ١ٍّٗ اٌٟ ٚحذح اٌدٛد -7

 رٛص٠ع اعزج١بْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس . -5

 ال رٛخذ ِالحظبد اٌّشاخع١ٓ اٌخبسخ١١ٓ )إْ ٚخذد ( -7

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌعبَ  -5

 اٌغبثك

ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِٓ خالي رٛص٠ع ِمطٛعبد راد  -

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛل١ٓ ِٙبس٠ب فٟ اٌعضف ِٚمطٛعبد  

 ٌعالج اٌضعفبءٚرّبس٠ٓ رم١ٕخ 

 رذس٠ت اٌطبٌت عٍٟ حً اٌّشبوً اٌزم١ٕخ أثٕبء اٌعضف. -

 االعزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ. -

  اٌذساعخ ٚاالِزحبٔبد ِع اٌطالة  ِٕبلشخ اخالل١بد ٚضٛاثظ -

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح١ح االخطبء  -

 ٌٍطالة ٚرعش٠فُٙ ثٙب.

ِٓ خالي رصح١ح االخطبء أثٕبء اٌعضف  رمذ٠ُ رغز٠خ ساخعخ -

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعش٠فُٙ ثٕمبط ضعفٗ.

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب ٟ٘ ٚ األعجبة  -9

) 

 .حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛدعذَ ٚخٛد  -3

 غ١بة اٌطالة اٌّزىشس عٓ حضٛس اٌغىشٓ. -4

 وثشح اٌّحبضشاد اٌزشث٠ٛخ ٚأشغبي اٌطالة ثٙب-3

 -قشس للعبم القبدم :خطة الحطويش للو -01

 الوسئول عن الحنفيز جوقيث الحطويش جوصيف الحطويش هجبالت الحطويش

رط٠ٛش ِحزٜٛ 

 اٌّمشس

ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِٓ خالي رٛص٠ع ِمطٛعبد راد 

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛل١ٓ ِٙبس٠ب فٟ اٌعضف ِٚمطٛعبد  

 حأعزبر اٌّبد لجً ثذا٠خ اٌز١شَ ٚرّبس٠ٓ رم١ٕخ ٌعالج اٌضعفبء

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ رذس٠ت اٌطبٌت عٍٟ حً اٌّشبوً اٌزم١ٕخ أثٕبء اٌعضف.

رط٠ٛش طشق 

 اٌزذس٠ظ

االعزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ ٚاٌزعٍُ 

 اٌزعبٟٚٔ.

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ
 ِٕبلشخ اخالل١بد ٚضٛاثظ اٌذساعخ ٚاالِزحبٔبد ِع اٌطالة . 

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح١ح االخطبء  رم٠ُٛ اٌّمشسرط٠ٛش 

 ٌٍطالة ٚرعش٠فُٙ ثٙب.

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ



 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمذ٠ُ رغز٠خ ساخعخ ِٓ خالي رصح١ح االخطبء أثٕبء اٌعضف 

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعش٠فُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ

 مش٠ش اٌّمشس ٚرغ١ٍّٗ اٌٟ ٚحذح اٌدٛدحًِء ر - رط٠ٛش رٕف١ز اٌّمشس

 أعزبر اٌّبدح ٔٙب٠خ  اٌز١شَ
 رٛص٠ع اعزج١بْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس . -



 

 م6102/6102 ( كالسينث) ثبنية آلة عزف جقشيش هقشس دساسي

 قسن الحشبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 آٌخ ثب١ٔخ )والس٠ٕذ( عضف  اعُ اٌّمشس 1

 اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ اٌزخصص 2

 اٌثب١ٔخ اٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ اٌفشلخ / اٌّغزٛٞ 3

 ( ع2ٍّٟ)       ( ٔظشٞ + ) ٌٛحذاد / اٌغبعبد اٌّعزّذحعذد ا 4

 رحذ٠ذ ٌدٕخ ثالث١خ ِٓ لجً ِدٍظ اٌمغُ  إٌظبَ اٌّزجع الخز١بس ٌدٕخ االِزحبٔبد 5

 غ١ش ِزٛفش  ٔظبَ اٌّشاخعخ اٌخبسخ١خ ٌالِزحبْ 6

 عضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِٚذسط ِغبعذ عذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ 7

 -هعلوهبت هحخصصة : –ة 

 -إلحصبئيبت :ا – 0

 3 عذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 3 عذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ  -

 % ( 111(  ) 3ٔبخح عذد) ٔز١دخ االِزحبْ  -

 % (1)   (1ساعت عذد )

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبخح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد  -

 اٌحبص١ٍٓ ع١ٍٙب

 %( خ١ذ خذا  33.33% ( ِّزبص، ) 33.33)

 %( ِمجٛي  1)%( خ١ذ، 33.34)

 -جذسيس الوقشس : – 6

 %011 اٌّٛضٛعبد اٌزٟ رُ رذس٠غٙب -

 رّبس٠ٓ رى١ٕه ٌألصبثع ٚرّبس٠ٓ ٌٍزٕفظ  األعبعٟ ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠غٗ رُ ِب

 .رّبس٠ٓ ألعب١ٌت إٌطك اٌّخزٍفخ 

 ٟعللٍُ عللb أٚوزللبف صللعٛدا ٚ٘جٛطللب ثللبألسث١ح + 2/ ن

 خ.أِبوٓ عالِبد اٌزح٠ًٛ اٌدذ٠ذح عٍٝ ا٢ٌ

 .رذس٠جبد ٌزثج١ذ األصبثع عٍٝ األٌخ ٚضجظ إٌفظ 

  ٓ11رّش٠ Giampiere vol.1 .صعٛدا 

 .رذس٠جبد رى١ٕه ٌألصبثع ٚاٌمفضاد اٌٍح١ٕخ 
 

 %111 ِذٞ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ ثّحزٛٞ اٌّمشس  -

 %55 ١خ االِزحبْ ٌّٛضٛعبد اٌّمشسِذٞ رغط -

 اٌزذس٠ت اٌعٍّٟ. - أعب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ -

 اعزشار١د١خ اٌزعٍُ اٌزعبٟٚٔ . -

 اعزشار١د١خ ٌعت األدٚاس. -

 أعّبي اٌغٕخ طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة -

 االِزحبْ اٌعٍّٟ

 -اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3

( ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش ِزٛافشح )     )   √(  اٌّشاخع اٌع١ٍّخ -

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش √ ( )     ( ِزٛافشح )   اٌٛعبئً اٌّع١ٕخ-

 ِزٛافشح

ِزٛافشح ثذسخخ ِحذٚدح  )     ( غ١ش )√   ( )    ( ِزٛافشح  اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -

 ِزٛافشح

 ال رٛخذ  -ل١ٛد إداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4



 

 %54.77  -١دخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌٍّمشس:ٔز -5

 رٛف١ش حدشح ِٕبعجخ ِعضٌٚخ اٌصٛد. - ِمزشحبد رحغ١ٓ اٌّمشس : -6

 االعزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ. -

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح١ح االخطبء  -

 ٌٍطالة ٚرعش٠فُٙ ثٙب.

خطبء أثٕبء اٌعضف رمذ٠ُ رغز٠خ ساخعخ ِٓ خالي رصح١ح اال -

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعش٠فُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 ًِء رمش٠ش اٌّمشس ٚرغ١ٍّٗ اٌٟ ٚحذح اٌدٛدح -

 رٛص٠ع اعزج١بْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس . -

 ال رٛخذ ِالحظبد اٌّشاخع١ٓ اٌخبسخ١١ٓ )إْ ٚخذد ( -7

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌعبَ  -5

 اٌغبثك

 شف١ٙب فٟ اٌّحبضشٖ األٌٟٚ  ِٕبلشٗ رٛص١ف اٌّمشس -

 اإلعزّبد عٍٟ إٌّبلشٗ ٚاٌعصف اٌزٕٟ٘ ثذال ِٓ اٌزٍم١ٓ  -

اٌزذس٠ظ اٌزعبٟٚٔ ِٓ خالي رمغ١ُ اٌطالة إٌٟ ِدّٛعبد  -

 صغ١شٖ .

ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِٓ خالي رٛص٠ع ِمطٛعبد راد  -

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛل١ٓ ِٙبس٠ب فٟ اٌعضف ِٚمطٛعبد  

 ضعفبءٚرّبس٠ٓ رم١ٕخ ٌعالج اٌ

-  

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب ٟ٘ ٚ األعجبة  -9

) 

 وثشح االخبصاد أثٕبء اٌفصً اٌذساعٟ. -5

 غ١بة اٌطالة اٌّزىشس عٓ حضٛس اٌّحبضشح. -6

 وثشح اٌّحبضشاد اٌزشث٠ٛخ ٚأشغبي اٌطالة ثٙب-3

 -خطة الحطويش للوقشس للعبم القبدم : -01

 

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

 الوسئول عن الحنفيز طويشجوقيث الح جوصيف الحطويش هجبالت الحطويش

رط٠ٛش ِحزٜٛ 

 اٌّمشس

ِشاعبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ِٓ خالي رٛص٠ع ِمطٛعبد راد 

ِغزٜٛ ِزمذَ ٌٍّزفٛل١ٓ ِٙبس٠ب فٟ اٌعضف ِٚمطٛعبد  

 ٚرّبس٠ٓ رم١ٕخ ٌعالج اٌضعفبء

 لجً ثذا٠خ اٌز١شَ

 أعزبر اٌّبدح

 أعزبر اٌّبدح ٌزذس٠ظأثٕبء ا رذس٠ت اٌطبٌت عٍٟ حً اٌّشبوً اٌزم١ٕخ أثٕبء اٌعضف.

رط٠ٛش طشق 

 اٌزذس٠ظ

 االعزّبد عٍٟ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ ٚاٌج١بْ اٌعٍّٟ.

 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ
 ِٕبلشخ اخالل١بد ٚضٛاثظ اٌذساعخ ٚاالِزحبٔبد ِع اٌطالة . 

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّغزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي رصح١ح االخطبء  رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌّمشس

 ٠فُٙ ثٙب.ٌٍطالة ٚرعش
 أعزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠ظ

رمذ٠ُ رغز٠خ ساخعخ ِٓ خالي رصح١ح االخطبء أثٕبء اٌعضف 

 ثحضٛس اٌطالة ٚرعش٠فُٙ ثٕمبط ضعفُٙ

 ًِء رمش٠ش اٌّمشس ٚرغ١ٍّٗ اٌٟ ٚحذح اٌدٛدح - رط٠ٛش رٕف١ز اٌّمشس

 أعزبر اٌّبدح ٔٙب٠خ اٌز١شَ
 .رٛص٠ع اعزج١بْ سضبء اٌطالة عٓ اٌّمشس  -



 

 

                                                    

 



 

 م6106/6102(الحخصص هجبل في العزبية ببللغة قزاءات)جقزيز هقزر دراسي 

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 ٖلشاءاد ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ يجبل انتخصص( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد( 

 انًٕسٛمٛخ انتشثٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ -انفشلخ انثبَٛخ  انفشلخ/ انًست 

 (َظش٘ + ) ( ػًهٙ 2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼتًذح 

  ثبنكهٛخ يٍ شئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة نجبٌ ايتحبٌ َظشٚخ ثجذٔل يؼهٍ انُظبو انًتجغ الختٛبس نجُخ االيتحبَبد 

 ٌيتٕافشغٛش  َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس  ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبت هحخصصة –ة 

 اإلحصبئيبت: -0

 طبنت 62 نجًٛغ انتخصصبدػذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 62 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

ٌَتٛجخ االيتحب 

 

 % ( 55.56(  )55َبجح ػذد) 

   % ( 4..4( ) 3ساست ػذد )

  نهُبجحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد انُسجخ انًئٕٚخ %

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 جٛذ جذا  56%( 2..25يًتبص، )%2 (  3.22)

% (  5.65يمجٕل )23%(  30.25جٛذ،).%5( 25.23)

 غبئت2% ( 3.22ضؼٛف)5

  جذريس الوقزر: -6

 %522 انًٕضٕػبد انتٗ تى تذسٚسٓب

 انًهكخ انهغٕٚخ ٔٔسبئم تكُٕٚٓب  - يب تى تذسٚسّ يٍ انًحتٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 انًهكخ انهغٕٚخ ٔٔسبئم تكُٕٚٓب -

 انجالغخ ٔانًفبسلبد انهغٕٚخ  -

 انجالغخ ٔانًفبسلبد انهغٕٚخ-      

 انتشاكٛت انهغٕٚخ انًختهفخ ٔكٛفٛخ تكُٕٚٓب -

 انتشاكٛت انهغٕٚخ انًختهفخ ٔكٛفٛخ تكُٕٚٓب  -

 %522<  انًمشسيذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ 

 % 5.<  يذٖ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕضٕػبد انًمشس

 انًحبضشح. • اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انؼصف انزُْٙ •

 انتؼهى انزاتٙ. •

 انًُبظشح . •

 نؼت األدٔاس  •

• T.P.S 

  طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 اإلهكبنبت الوحبحة الحذريس : -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انًشاجغ انؼهًٛخ 

 )( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( )( يتٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 )( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( )( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 )( غٛش يتٕافشح



 

 ال ٕٚجذ     لٕٛد اداسٚخ ٔتُظًٛٛخ: -4

 % 00.4 نًمشسَتٛجخ تمٕٚى انطالة  -5

 تٕصٚغ تٕصٛف انًمشس ػهٙ انطالة فٙ انسكشٍ االٔل. - يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ تٕصٛف انًمشس شفٓٛب فٙ أل سكشٍ. -

االػتًبد ػهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانؼصف انزُْٗ ٔانًحبضشح  -

 انًطٕسح.

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ ثبنًمشس  -

 ٔجضء ػالجٙ نهطالة انضؼفبء.نهطالة انًتفٕلٍٛ 

 ال تٕجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 اإلػتًبد ػهٙ انًُبلشّ ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ انتهمٍٛ   - يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش فٙ انؼبو انسبثك -8

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة إنٙ يجًٕػبد صغٛشِ  -

. 

 كثشح غٛبة انطالة تُفٛزِ يٍ يمتشحبد ) يب ْٙ ٔاألسجبة(يب نى ٚتى  -9

 ظشٔف طبسئخ نالستبر

  خطةالحطويز للوقزر للعبم القبدم: -01

 الوسئول عن الحنفيذ جوقيث الحطويز جوصيف الحطويز هجبالت الحطويز

 إيكبَٛبد انتذسٚس
لجم تذسٚس  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ  -

 انًمشس
 سئٛس انمسى

 انتذسٚسإيكبَٛبد 
إػذاد ثُك أسئهخ نهًمشس نتذسٚت انطالة ػهٗ  -

 األًَبط انًختهفخ نهتمٕٚى  

لجم تذسٚس 

 انًمشس
 أستبر انًبدح

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح  -

 االخطبء نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب.

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء أثُبء  -

 ثحضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓىانؼضف 

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 د/ هيثن سينهن هزسي         :الحوقيعد/ هيثن سينهن هزسي        اسن هنسق الوبدة: 



 

 م6102/6108(الحخصص هجبل في العزبية ببللغة قزاءات)جقزيز هقزر دراسي

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

  لشاءاد ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ يجبل انتخصص( انًمشس ٔسيضح انكٕدٖاسى( 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ -انفشلخ انثبَٛخ  انفشلخ/ انًست 

 (َظش٘ + ) ( ػًهٙ 2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼتًذح 

  يؼهٍ ثبنكهٛخنجبٌ ايتحبٌ َظشٚخ ثجذٔل  انُظبو انًتجغ الختٛبس نجُخ االيتحبَبد 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس  ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبت هحخصصة –ة 

 اإلحصبئيبت: -0

 طبنت 03 نجًٛغ انتخصصبدػذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 03 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

ٌَتٛجخ االيتحب 

 

 % ( 63..5(  )02َبجح ػذد) 

   % ( 5.30( ) 5ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 جٛذ جذا  24%( ...32يًتبص، )%52 (  53.02)

% ( ساست  5.30يمجٕل )55%(  22.55جٛذ،)%23( 35.55)

 الئحٙ

  جذريس الوقزر: -6

 %522 انًٕضٕػبد انتٗ تى تذسٚسٓب

 انًهكخ انهغٕٚخ ٔٔسبئم تكُٕٚٓب  - تى تذسٚسّ يٍ انًحتٕٖ األسبسٙ نهًمشسيب 

 انًهكخ انهغٕٚخ ٔٔسبئم تكُٕٚٓب -

 انجالغخ ٔانًفبسلبد انهغٕٚخ  -

 انجالغخ ٔانًفبسلبد انهغٕٚخ-      

 انتشاكٛت انهغٕٚخ انًختهفخ ٔكٛفٛخ تكُٕٚٓب -

 %522<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 5.<  يذٖ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕضٕػبد انًمشس

 انًحبضشح. • اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انؼصف انزُْٙ •

 انتؼهى انزاتٙ. •

 انًُبظشح . •

 نؼت األدٔاس  •

• T.P.S 

 َظش٘          )    ( شفٕ٘) √ (  طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 أػًبل فصهٛخ    )  ( ػًهٙ)  √ ( 

 انتذسٚس :اإليكبَبد انًتبحخ  -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انًشاجغ انؼهًٛخ 

 )( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( )( يتٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 )( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( )( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 )( غٛش يتٕافشح



 

 ال ٕٚجذ     لٕٛد اداسٚخ ٔتُظًٛٛخ: -4

 % .3.2. َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس -5

 تٕصٚغ تٕصٛف انًمشس ػهٙ انطالة فٙ انسكشٍ االٔل. - يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -6

االػتًبد ػهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانؼصف انزُْٗ ٔانًحبضشح  -

 انًطٕسح.

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ ثبنًمشس  -

 ػالجٙ نهطالة انضؼفبء.نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء 

 ال تٕجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -0

يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش فٙ انؼبو  -.

 انسبثك

 اإلػتًبد ػهٙ انًُبلشّ ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ انتهمٍٛ   -

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة إنٙ يجًٕػبد صغٛشِ  -

. 

 كثشح غٛبة انطالة يمتشحبد ) يب ْٙ ٔاألسجبة(يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ  -5
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إيكبَٛبد 

 انتذسٚس

لجم تذسٚس  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ  -

 انًمشس
 سئٛس انمسى

إيكبَٛبد 

 انتذسٚس

إػذاد ثُك أسئهخ نهًمشس نتذسٚت انطالة ػهٗ األًَبط  -

 انًختهفخ نهتمٕٚى  

لجم تذسٚس 

 انًمشس
 أستبر انًبدح

تطٕٚش تمٕٚى 

 انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل تصحٛح  -

 االخطبء نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب.

تصحٛح االخطبء أثُبء تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل  -

 انؼضف ثحضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط ضؼفٓى
 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 د/ هيثن سينهن هزسياسن هنسق الوبدة: 

                       د/ هيثن سينهن هزسي:الحوقيع                                                                          



 

م6108/6109(الحخصص هجبل في العزبية ببللغة قزاءات)هقزر دراسيجقزيز   

 قسن الحزبية الووسيقية

 هعلوهبت اسبسية -أ 

 ٖلشاءاد ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ يجبل انتخصص( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد( 

 انتشثٛخ انًٕسٛمٛخ انتخصص 

 ٖٕانفصم انذساسٙ انثبَٙ -انفشلخ انثبَٛخ  انفشلخ/ انًست 

 (َظش٘ + ) ( ػًهٙ 2) / انسبػبد انًؼتًذح ػذد انٕحذاد 

  نجبٌ ايتحبٌ َظشٚخ ثجذٔل يؼهٍ ثبنكهٛخ انُظبو انًتجغ الختٛبس نجُخ االيتحبَبد 

 ٌغٛش يتٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتحب 

 ػضٕ ْٛئخ تذسٚس  ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 

 هعلوهبت هحخصصة –ة 

 اإلحصبئيبت: -0

  ٍٛطبنت 5. نجًٛغ انتخصصبدثبنًمشسػذد انطالة انًهتحم 

 ٌطبنت 00 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيتحب 

ٌَتٛجخ االيتحب 

 

 % (02..5(  )06َبجح ػذد) 

   % ( 5.23( ) 5غبئت ) 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 جٛذ جذا  25%( 32.46يًتبص، )%5 (  5.25)

 % ( 5.23يمجٕل ) .5%(23.30جٛذ،)%32( 45.55)

  جذريس الوقزر: -6

 %522 انًٕضٕػبد انتٗ تى تذسٚسٓب

 انًهكخ انهغٕٚخ ٔٔسبئم تكُٕٚٓب  -  يب تى تذسٚسّ يٍ انًحتٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 انًهكخ انهغٕٚخ ٔٔسبئم تكُٕٚٓب -

 انجالغخ ٔانًفبسلبد انهغٕٚخ  -

 انهغٕٚخانجالغخ ٔانًفبسلبد -      

 انتشاكٛت انهغٕٚخ انًختهفخ ٔكٛفٛخ تكُٕٚٓب -

 انتشاكٛت انهغٕٚخ انًختهفخ ٔكٛفٛخ تكُٕٚٓب -

 %522<  يذٖ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕٖ انًمشس

 % 5.<  يذٖ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕضٕػبد انًمشس

 انًحبضشح. • اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انؼصف انزُْٙ •

 انتؼهى انزاتٙ. •

 انًُبظشح . •

 نؼت األدٔاس  •

• T.P.S 

 َظش٘          )    ( شفٕ٘) √ (  طشٚمخ تمٕٚى انطالة

 أػًبل فصهٛخ    )  ( ػًهٙ)  √ ( 

 اإليكبَبد انًتبحخ انتذسٚس : -3

 يتٕافشح ) ( يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انًشاجغ انؼهًٛخ 

 )( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( )( يتٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 )( غٛش يتٕافشح

 يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( )( يتٕافشح  انًستهضيبد ٔانخبيبد

 )( غٛش يتٕافشح



 

 ال ٕٚجذ     لٕٛد اداسٚخ ٔتُظًٛٛخ: -4

 % 4.55. َتٛجخ تمٕٚى انطالة نًمشس -5

 انسكشٍ االٔل.تٕصٚغ تٕصٛف انًمشس ػهٙ انطالة فٙ  - يمتشحبد تحسٍٛ انًمشس -6

االػتًبد ػهٙ انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانؼصف انزُْٗ ٔانًحبضشح  -

 انًطٕسح.

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ يٍ خالل تجٓٛض جضء اثشائٙ ثبنًمشس  -

 نهطالة انًتفٕلٍٛ ٔجضء ػالجٙ نهطالة انضؼفبء.

 ال تٕجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -0

فٙ انؼبو  يب تى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد انتطٕٚش -.

 انسبثك

 اإلػتًبد ػهٙ انًُبلشّ ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ انتهمٍٛ   -

انتذسٚس انتؼبَٔٙ يٍ خالل تمسٛى انطالة إنٙ يجًٕػبد صغٛشِ  -

. 

 كثشح غٛبة انطالة ٔكثشح االجبصاد يب نى ٚتى تُفٛزِ يٍ يمتشحبد ) يب ْٙ ٔاألسجبة( -5

 ظشٔف طبسئخ نالستبر

  انمبدو:خطخانتطٕٚش نهًمشس نهؼبو  -52
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 سئٛس انمسى لجم تذسٚس انًمشس ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ  - إيكبَٛبد انتذسٚس

 إيكبَٛبد انتذسٚس
إػذاد ثُك أسئهخ نهًمشس نتذسٚت انطالة ػهٗ  -

 األًَبط انًختهفخ نهتمٕٚى  
 انًبدحأستبر  لجم تذسٚس انًمشس

 تطٕٚش تمٕٚى انًمشس

انتمٕٚى انجُبئٙ انًستًش نهًمشس يٍ خالل  -

 تصحٛح االخطبء نهطالة ٔتؼشٚفٓى ثٓب.

تمذٚى تغزٚخ ساجؼخ يٍ خالل تصحٛح االخطبء  -

أثُبء انؼضف ثحضٕس انطالة ٔتؼشٚفٓى ثُمبط 

 ضؼفٓى

 أستبر انًبدح أثُبء انتذسٚس

 د/ هيثن سينهن هزسي اسن هنسق الوبدة: 

 

 د/ هيثن سينهن هزسي الحوقيع :                                                       

 


