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 قسم: اإلعالم التربوي 

 (  2016/2017)   2تقرير مقرر صوتيات والقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 2صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون فى التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 189 د الطالب الذين أدوا االمتحان عد -

 % 99.47بنسبة               ( ناجح   188عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % 0.52بنسبة                 ( راسب    1عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %37.03)           ( ممتاز   15.34%) 

 %  ( مقبول  15.34)          (جيد        31.21%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 الصوت وانواعه  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 طبقات الصوت المتخلفة  -

 مسالك الصوت ومناطقه -

 عيوب الصوت المختلفة ومحاولة تجنبها  -

 طريقة التنفس السليم أثناء عملية الكالم  -

 أحكام التجويد -

 ت العامة لممارسة اإللقاءالمهيئا  -

 البواعث النفسية للنص المراد القاؤه قبل عملية اإللقاء -

 التعبير جسدي متوائم ومتوافق مع األداء الصوتي -

 اإللقاء مسرحي سليم يتوافق ومناطق خشبة المسرح  -

 تقطيع النص المراد القاؤه تقطيعا فنيا للجمل وفقا لقواعد الوقف وأنواعه  -

كالم بتوظيف النغمات الصوتية من أجل خلق تلوينات صوتية  موسيقى ال -

 مختلفة

 الرتابة وأحادية الصوت   -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100  % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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



 

 
 

2 

ة االمتحان لموضوعات مدي تغطي -

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

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      − أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجية البيان العملي −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 العروض التعليمية −

 )  * ( شفوي               ( نظري           )  *  طريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي*   )            )  *  ( أعمال فصلية    

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.49  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

بطرق  − -مقترحات تحسين المقرر : -6 الخاص  التوجه  و  المقررات  إعداد  بين  المستمر  التنسيق 

المقابلة بين األلمانية و  التدريس من ناحية و نتائج األبحاث الصوتية 

 العربية من ناحية أخرى.

لخلق  − ذلك  و  العادية  السمعية  المواد  كمية  تزيد  المقرر  مدار  وعلى 

التلقائ في  اآللية  اللغوية  األصوات  تمييز  و  سماع  على  القدرة  في  ية 

 اللغة الهدف. 

 توفير استديو صوت للقدرة على التدريب السليم −

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 
 اليوجد مالحظات 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 تنفيذ ورش عمل.

)ما هي  رحات  ما لم يتم تنفيذه من مقت-9

 واألسباب( 
 توفير استديو صوت للقدرة على التدريب السليم

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات  

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

ليكون بمثابة مركز  

لطالب على لتدريب ا

 النطق السليم 

الجانب 

 العملي
 إدارة الكلية  الفصل الدراسي األول

 مشرف القسم: أ.م. د/هناء السيد.                                 استاذ المقرر:  د محمد سرور                  

 التوقيع:  
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 (  م2018-2017)  2تقرير مقرر صوتيات وإلقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 2صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 في التعليم الصحافة واإلذاعة والتليفزيون التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )  * ( متوفر    )    ( غير متوفر لمراجعة الخارجية لالمتحاننظام ا 6

 مدرس عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 190 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 98.42بنسبة                  ( ناجح  187 عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % 1.58بنسبة                 ( راسب    3عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %20.74)                   ( ممتاز11.88%) 

 ( مقبول  %18.13)                  (جيد    47.67%)

 -تدريس المقرر : – 2

 ماهية الصوت وانواعه - تي تم تدريسها الموضوعات ال -

 طبقات الصوت المتخلفة  -

 مسالك الصوت ومناطقه -

 عيوب الصوت المختلفة ومحاولة تجنبها  -

 طريقة التنفس السليم أثناء عملية الكالم  -

 بعض أحكام التجويد  -

 المهيئات العامة لممارسة اإللقاء -

 لية اإللقاءالبواعث النفسية للنص المراد القاؤه قبل عم -

 تعبير جسدي متوائم ومتوافق مع األداء الصوتي  -

 القاء مسرحي سليم يتوافق ومناطق خشبة المسرح -

 تقطيع النص المراد القاؤه تقطيعا فنيا للجمل وفقا لقواعد الوقف وأنواعه  -

موسيقى الكالم بتوظيف النغمات الصوتية من أجل خلق تلوينات صوتية   -

 مختلفة

 حادية الصوت  الرتابة وأ -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100 % 
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مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

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

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      − أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجية البيان العملي −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 العروض التعليمية −

 )  * ( شفوي                ( نظري        )   *   طريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي*   )              ( أعمال فصلية  )  *  

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.77  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

السمعية  - -مقترحات تحسين المقرر : -6 بالمواد  المكثف  العمل  المقرر  بداية  في  خصيصاً   يتم  المنتجة 

 لتدريس مقررات الصوتيات. 

و على مدار المقرر تزيد كمية المواد السمعية العادية و ذلك لخلق اآللية   -

 التلقائية في القدرة على سماع و تمييز األصوات اللغوية في اللغة الهدف.

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 

 اليوجد مالحظات 

 

من مقترحات التطوير في  ما تم تنفيذه  -8

 العام السابق 

التدريس  بطرق  الخاص  التوجه  و  المقررات  إعداد  بين  المستمر  التنسيق 

من  العربية  و  األلمانية  بين  المقابلة  الصوتية  األبحاث  نتائج  و  ناحية  من 

 ناحية أخرى

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب ( 

كمية   تزيد  المقرر  مدار  اآللية وعلى  لخلق  ذلك  و  العادية  السمعية  المواد 

 التلقائية في القدرة على سماع و تمييز األصوات اللغوية في اللغة الهدف.

 توفير استديو صوت للقدرة على التدريب السليم

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات يحتوى  

على عدة أجهزة تليفزيونية  

وسماعات أذن ليكون بمثابة 

مركز لتدريب الطالب على 

 النطق السليم

الجانب 

 العملى
 إدارة الكلية  الفصل الدراسى األول

 ر.  مشرف القسم: أ.د/حنان يشا                          :  د محمد سرور                     استاذ المقرر 

 التوقيع: 
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 (  م2018/2019)  2تقرير مقرر صوتيات وإلقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 2صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون فى التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم ظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات الن 5

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

 مدرس عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 218 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 215 ب الذين أدوا االمتحان عدد الطال -

 % 100بنسبة                    ( ناجح 215عدد )  نتيجة االمتحان  -

 %  0بنسبة                 ( راسب    0عدد )   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %47.44)               ( ممتاز  11.63%)

 %  ( مقبول 4.66)           يد      (ج 36.27%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 الصوت وانواعه  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 طبقات الصوت المتخلفة  -

 مسالك الصوت ومناطقه -

 عيوب الصوت المختلفة ومحاولة تجنبها  -

 طريقة التنفس السليم أثناء عملية الكالم  -

 بعض أحكام التجويد  -

 العامة لممارسة اإللقاءالمهيئات  -

 البواعث النفسية للنص المراد القاؤه قبل عملية اإللقاء -

 التعبير جسدي متوائم ومتوافق مع األداء الصوتي -

 االلقاء مسرحي سليم يتوافق ومناطق خشبة المسرح  -

 تقطيع النص المراد القاؤه تقطيعا فنيا للجمل وفقا لقواعد الوقف وأنواعه  -

م بتوظيف النغمات الصوتية من أجل خلق تلوينات صوتية  موسيقى الكال -

 مختلفة

 الرتابة وأحادية الصوت   -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100 % 
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مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

لموضوعات  مدي تغطية االمتحان -

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

 المحاضرة المطورة − أساليب التعليم والتعلم  -

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      −

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجية البيان العملي −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 العروض التعليمية −

 )   * ( شفوي           )   *   ( نظري           طريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي)   *           ( أعمال فصلية   )  *   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.48  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إنشاء معمل صوتيات يحتوى على عدة أجهزة تليفزيونية وسماعات أذن   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ليكون بمثابة مركز لتدريب الطالب على النطق السليم 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 

 اليوجد مالحظات 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 ق العام الساب
 لم ينفذ بعد 

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب ( 
 انشاء معمل الصوتيات 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات  

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

بمثابة مركز  ليكون 

لتدريب الطالب على 

 النطق السليم 

الجانب 

 العملى
 إدارة الكلية  الفصل الدراسى األول

                 مشرف القسم: ا.د/حنان يشار                                  استاذ المقرر:                                 

 د/ مصطفى محمود(     –)أ.د/ مصطفى حشيش 

       قيع:التو
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 (   2020 - 2019)   2تقرير مقرر صوتيات والقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 2صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون فى التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 151 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 98.1( ناجح بنسبة   148عدد )  نتيجة االمتحان  -

 %1,99( راسب بنسبة    3عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0,66( ممتاز       ) 0%) 

 %  ( مقبول 0(جيد       )    0%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 الصوت وانواعه  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 طبقات الصوت المتخلفة  -

 مسالك الصوت ومناطقه -

 ت المختلفة ومحاولة تجنبها عيوب الصو -

 طريقة التنفس السليم أثناء عملية الكالم  -

 أحكام التجويد -

 المهيئات العامة لممارسة اإللقاء -

 البواعث النفسية للنص المراد القاؤه قبل عملية اإللقاء -

 التعبير جسدي متوائم ومتوافق مع األداء الصوتي -

 بة المسرح اإللقاء مسرحي سليم يتوافق ومناطق خش -

 تقطيع النص المراد القاؤه تقطيعا فنيا للجمل وفقا لقواعد الوقف وأنواعه  -

موسيقى الكالم بتوظيف النغمات الصوتية من أجل خلق تلوينات صوتية   -

 مختلفة

 الرتابة وأحادية الصوت   -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100  % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 
< )      (60    )      (60-84> ) * (85 
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مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

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

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      − أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجية البيان العملي −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 العروض التعليمية −

 )  * ( نظري            )  * ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )  *  ( أعمال فصلية     )  * ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.49  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

بطرق  − -مقترحات تحسين المقرر : -6 الخاص  التوجه  و  المقررات  إعداد  بين  المستمر  التنسيق 

المقابلة بين األلمانية و  التدريس من ناحية و نتائج األبحاث الصوتية 

 العربية من ناحية أخرى.

لخلق  − ذلك  و  العادية  السمعية  المواد  كمية  تزيد  المقرر  مدار  وعلى 

الق في  التلقائية  في  اآللية  اللغوية  األصوات  تمييز  و  سماع  على  درة 

 اللغة الهدف. 

 توفير استديو صوت للقدرة على التدريب السليم −

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 
 اليوجد مالحظات 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 تنفيذ ورش عمل.

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب( 
 توفير استديو صوت للقدرة على التدريب السليم

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 عن التنفيذ المسئول  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات  

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

ليكون بمثابة مركز  

لتدريب الطالب على 

 النطق السليم 

الجانب 

 العملي
 إدارة الكلية  الفصل الدراسي األول

 مشرف القسم: أ.م. د/هناء السيد.                                       نهى محروساستاذ المقرر:  د 

 التوقيع:  
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 (2016/2017استخدام الحاسب اآللي في التخصص ) قررم تقرير

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التخصص   في اآللياستخدام الحاسب  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة   الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )*(  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 192 رعدد الطالب الملتحقين بالمقر -

 190 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

            %100          ( ناجح    190عدد   ) نتيجة االمتحان  -

 % 0          ( راسب      -)   عدد   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %72.63)          ( ممتاز   25.78%) 

 ( مقبول  %0.52)         (جيد         1.05%)  

 -تدريس المقرر : – 2

 : In Designتطبيقات برنامج   - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 للصحف والمجالت الصحفية  اإللكترونيالتصميم  -

 للصحف والمجالت اإللكتروني الصحفياالخراج  -

 للصحف والمجالت اإللكترونيالتحرير  -

 % 90 تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر% لما تم  -

 85( <   )         84-60)       (         60> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة − علم أساليب التعليم والت -

 حل المشكالت.  استراتيجية −

 التعلم القائم على المشروعات.      استراتيجية −

 العصف الذهني −

 التعلم التعاوني  استراتيجية −

 المناقشة وحلقات البحث استراتيجية −

 التعلم الذاتي  استراتيجيات −

 نتصف الفصل م(     )              )          ( نظري      طريقة تقويم الطالب  -

  (        أعمال فصلية )         (     عملي ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 



 

 

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

 متوافرة 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.08  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية صحفية جديدة للمقرر . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

لى جروب خاص بالمادة واضافة اعمالهم  اضافة الطالب ع -2

 االلكترونية والتواصل بينهم وبين استاذ المادة .

 عقد ورش عمل   -3

 توفير استديو انتاج صحفى  -4

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 عقد ورش عمل 

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

) 
 -توفير استديو انتاج صحفى

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

توفير استديو انتاج  

 صحفى

توفيرنماذج الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

 توفير مجموعة

  من الكتب المتعلقة

بالموضوعات الجديدة فى 

 المادة

 قبل تدريس المقرر

 بالنصف الدراسى الثانى
 استاذ المادة

 

 القسم: أ.د هناء السيد   مشرف                                  أستاذ المقرر: . د شيرين البحيرى                 

 

 التوقيع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 2017/2018ي التخصص ) استخدام الحاسب اآللي ف  قررتقرير م

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 استخدام الحاسب اآللى فى التخصص  اسم المقرر 1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليم صحافةال التخصص  2

 الثالثة   الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )*(  لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار  5

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

 واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          %100( ناجح              191 )  عدد    حان نتيجة االمت -

 %    0( راسب                   0عدد    )    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %1.57)            ( ممتاز  97,91%) 

 ( مقبول  %0.52)             جيد       (    0%)  

 -دريس المقرر :ت – 2

 : In Designتطبيقات برنامج   - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التصميم االلكترونى للصحف والمجالت الصحفية   -

 االخراج الصحفى االلكترونيى للصحف والمجالت   -

 التحرير االلكترونى للصحف والمجالت  -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85( <    )               84-60)       (    60> )      (  التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  مدي  -

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

 المحاضرة المطورة − أساليب التعليم والتعلم  -

 كالت. إستراتيجية حل المش −

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      −

 العصف الذهني −

 إستراتيجية التعلم التعاوني  −

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  −

 ( شفوي    )                      )          ( نظري        طريقة تقويم الطالب  -

  (        أعمال فصلية )                   (      عملي ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 



 

 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 82.98  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عقد ورش عمل   − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير استديو انتاج صحفى  −

 إضافة بعض برامج اإلخراج الجديدة −

 ستديوهات االذاعة الزياره الميدانية ال −

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 عقد ورش عمل  −

اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة واضافة اعمالهم  −

 االلكترونية والتواصل بينهم وبين استاذ المادة .

 

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

) 
 لعدم توافر اإلمكانيات  -توفير استديو انتاج صحفى

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

توفير استديو انتاج  

 صحفى

توفيرنماذج الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

 توفير مجموعة

كتب المتعلقة  من ال

بالموضوعات الجديدة فى 

 المادة

 قبل تدريس المقرر

 بالنصف الدراسى الثانى
 استاذ المادة

 

 مشرف القسم : أ.د حنان يشار                                           أستاذ المقرر: . د شيرين البحيرى             

 التوقيع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 2018/2019لحاسب اآللي في التخصص ) استخدام ا رقر متقرير 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 استخدام الحاسب اآللى فى التخصص    اسم المقرر 1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليم صحافةال التخصص  2

 الثالثة   الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )*(  المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام  5

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

 واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 219 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 216 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

            %98,61( ناجح             213عدد   )  نتيجة االمتحان  -

 %     1,38       ( راسب      3عدد    )   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %16.21)        ( ممتاز  82,40%)

 ل %  ( مقبو-)                  جيد      (    -)  

 -تدريس المقرر : – 2

 : In Designتطبيقات برنامج   - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التصميم االلكترونى للصحف والمجالت الصحفية   -

 االخراج الصحفى االلكترونيى للصحف والمجالت   -

 التحرير االلكترونى للصحف والمجالت  -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85( <    )        84-60)       (    60> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة − أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت.  −

 ستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.     إ −

 العصف الذهني −

 إستراتيجية التعلم التعاوني  −

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  −

 ( شفوي    )                 )          ( نظري          طريقة تقويم الطالب  -

  (        أعمال فصلية )               (      عملي ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 



 

 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.67  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عقد ورش عمل   − -مقترحات تحسين المقرر : -6

القيام بزياره ميدانيه الستديو هات اإلذاعة للتعرف على   −

 االساليب التكنولوجية الجديدة

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 اضافة برنامج الكتروني صحفية جديدة للمقرر. −

 عقد ورش عمل  −

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

) 

 القيام بالزيارة الميدانية لصعوبة اإلجراءات −

 هات انتاج صحفي انشاء استديو −

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

توفير استديو انتاج  

 صحفى

نماذج الكترونية  توفير

متعلقة بالمادة توفير  

مجموعة من الكتب  

المتعلقة بالموضوعات  

 الجديدة فى المادة 

 قبل تدريس المقرر

 بالنصف الدراسى الثانى
 استاذ المادة

 

 مشرف القسم: أ.د حنان يشار                                                أستاذ المقرر: . د شيرين البحيرى     

 التوقيع: 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 ( 2020 -  2019استخدام الحاسب اآللي في التخصص )  مقرر تقرير

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 استخدام الحاسب اآلليفي التخصص  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة   الفرقة / المستوي  3

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

 )*( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 152   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

           % 100( ناجح        148عدد   ) نتيجة االمتحان  -

 % 0( راسب                -عدد   )   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0( ممتاز       )  0.66%) 

 ( مقبول   %0(جيد           )     0%)  

 -تدريس المقرر : – 2

 : In Designتطبيقات برنامج   - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 حفية التصميم اإللكتروني للصحف والمجالت الص -

 االخراج الصحفياإللكتروني للصحف والمجالت -

 التحرير اإللكتروني للصحف والمجالت -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85( <)   84-60)       (    60)      ( > مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة − أساليب التعليم والتعلم  -

 استراتيجية حل المشكالت.  −

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      −

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 ( منتصف الفصل    )          ( نظري     )     طريقة تقويم الطالب  -

  (           (   أعمال فصلية )عملي ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 



 

 

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

 متوافرة 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.08  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية صحفية جديدة للمقرر . -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

فة اعمالهم  اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة واضا -2

 االلكترونية والتواصل بينهم وبين استاذ المادة .

 عقد ورش عمل   -3

 توفير استديو انتاج صحفى  -4

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 عقد ورش عمل 

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

) 
 -توفير استديو انتاج صحفى

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

توفير استديو انتاج  

 صحفى

توفيرنماذج الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

 توفير مجموعة

من الكتب المتعلقة  

بالموضوعات الجديدة فى 

 المادة

 قبل تدريس المقرر

 بالنصف الدراسى الثانى
 استاذ المادة

 

 القسم: أ.د هناء السيد  مشرف                والء عبد هللا              د/ –هناء السيد  /دأ.م.أستاذ المقرر: . 

 

 التوقيع: 
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 قسم: اإلعالم التربوي      

2017-2016تقرير مادة الترجمة اإلعالمية   

-معلومات أساسية : –أ     

 نصوص و ترجمة اعالمية اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

متوفر  )*( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5  

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر - طالب 192   

ب الذين أدوا االمتحان عدد الطال - طالب 190   

نتيجة االمتحان  - ( %99.47بنسبة )               (  ناجح 189عدد  )   

( %30.5بنسبة )                     ( راسب1عدد)  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

( جيد جدا  .8436)             ( ممتاز  ,7434)   

( مقبول  %,6312 )          % (جيد   ,6215)   

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - الترجمة فيالمترجم ودوره  -   

خطوات الترجمة وأنواعها وأساليبها  -  

العربيتحليل النص على المستوى  -  

الترجمة إلى العربية  فيبعض األخطاء الشائعة -  

االنجليزيةنماذج للترجمة من العربية الى  -  

نماذج للتدريب يقوم بها الطالب بترجمتها -  

نماذج للترجمة من االنجليزية الى العربية -  

كلمات وعبارات تساعدك على الترجمة -  

واقتصادية مصطلحات سياسية وإعالمية  -  

نماذج مسموعة للترجمة اإلعالمية الفورية -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  85 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -   )      ( <60    )      (60-  84          *  (> )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   )      ( <60    )    *  (60-84       > )      (85 
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أساليب التعليم والتعلم  - المحاضرة المطورة.  -   

العصف الذهني  -  

يجية التعلم التعاوني استرات -  

استراتيجية المناقشة وحلقات البحث  -   

استراتيجيات التعلم الذاتي  -   

االكتشاف  -  

طريقة تقويم الطالب  - )   *    ( عملي       )   *   ( شفوي    

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

المراجع العلمية - افرة ( غير متو )( متوافرة ) (متوافرة بدرجة محدودة )*   

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

المستلزمات والخامات  - غير متوافرةة) (( متوافرة بدرجة محدود* ( متوافرة ) )   

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

 
 
 

 ل لتدريب الطالب على النطق السليم   ورش عم −
عمل استديو صوت لتدريب الطالب للتدريب على  −

المحادثات الفورية وغير الفورية للتمكن من 
 المؤتمرات المحلية والدولية  فيالترجمة الفورية 

)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  
 ال يوجد 

عام السابق ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في ال -8 ورش عمل لتدريب الطالب على النطق السليم  -   
 

)ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9 عمل استديو صوت لتدريب الطالب للتدريب على  
المحادثات الفورية وغير الفورية للتمكن من الترجمة 

 الفورية فى المؤتمرات المحلية والدولية 
-للعام القادم :خطة التطوير للمقرر   -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ورش عمل لتدريب الطالب على  −
 النطق السليم   

عمل استديو صوت لتدريب   −

الطالب للتدريب على المحادثات 

الفورية وغير الفورية للتمكن من 

الترجمة الفورية في المؤتمرات  

 المحلية والدولية 

التطبيقي  الجانب الثانيالترم    إدارة الكلية  

القسم : أ.د/ هناء السيد مشرف                                استاذ المقرر :  د/والء فايز                     

 التوقيع: 
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2018-2017تقرير مادة الترجمة اإلعالمية   

-معلومات أساسية : –أ   

 نصوص و ترجمة اعالمية اسم المقرر 1

تخصص ال 2  الصحافة واالذاعة والتليفزيون فى التعليم 

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*(متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

مدرسين 2 عدد القائمين بالتدريس  7  

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

 طالب  193  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 191  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

            %100بنسبة          ( طالب ناجح 191عدد  ) نتيجة االمتحان  -

 %                 -بنسبة               ( طالب راسب -عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا 16.24)               ( ممتاز   61.78) 

 ( مقبول %10.47)            % ( جيد   11.51) 
-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - دراسات في االتصال  -   

لصحافة الصفراء   ا -  

االنترنت  -  

نظريات االتصال -  

نماذج للترجمة من العربية الى االنجليزية -  

نماذج للتدريب يقوم بها الطالب بترجمتها -  

نماذج للترجمة من االنجليزية الى العربية -  

كلمات وعبارات تساعدك على الترجمة -  

مصطلحات سياسية وإعالمية وإقتصادية  -  

للترجمة اإلعالمية الفوريةنماذج مسموعة  -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  85 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -   )      ( <60    )      (60-84            > )    *  (85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   )      ( <60    )    *  (60-84           > )      (85 

أساليب التعليم والتعلم  - المحاضرة المطورة.  -   

العصف الذهني  -  

استراتيجية التعلم التعاوني  -  

استراتيجية المناقشة وحلقات البحث  -   
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استراتيجيات التعلم الذاتي  -   

االكتشاف  -  

طريقة تقويم الطالب  - )   *   ( شفوي      )      ( نظري               

)   *    ( عملي     ( أعمال فصلية        )   

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

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

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

المستلزمات والخامات  - غير متوافرةفرة بدرجة محدودة) (* ( متوا( متوافرة ) )   

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

 
 
 

إقامة ورش عمل للتدريب على المحادثات الفورية وغير   -
الفورية للتمكن من الترجمة الفورية فى المؤتمرات المحلية 

 والدولية. 
هزة بسماعات ومسجالت حتى يتمكن  عمل قاعات مج -

الطالب الى االستماع جيدا ويتم التدريب على النطق 
 السليم 

 
)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

إقامة ورش عمل للتدريب على المحادثات الفورية وغير   -
الترجمة الفورية فى المؤتمرات المحلية الفورية للتمكن من 

 والدولية 

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

عمل قاعات مجهزة بسماعات ومسجالت حتى يتمكن   -
الطالب الى االستماع جيدا ويتم التدريب على النطق 

 السليم )قيود ادارية ومالية ( 
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إقامة ورش عمل للتدريب  
على المحادثات الفورية  

وغير الفورية للتمكن من 
الترجمة الفورية فى  
المؤتمرات المحلية 

 والدولية 

 إستاد المقرر الترم الثانى الجانب التطبيقى 

مشرف القسم  أ.د/ حنان يشار                                                                   استاذ المقرر :   

( د/ هشام رشدى   - د/محمد فؤاد)   

              التوقيع: 
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2019-2018تقرير مادة الترجمة اإلعالمية   

-معلومات أساسية : –أ   

 نصوص وترجمة اعالمية اسم المقرر 1

مفزيون فى التعليواالذاعة والتليالصحافة  التخصص  2  

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*(متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

واحد مدرس عدد القائمين بالتدريس  7  

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

 218 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 215 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         %96.75بنسبة        ( ناجح     208عدد) نتيجة االمتحان  -

 % 3.25بنسبة          ( راسب     7عدد )

ا للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبق  -

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا   23.72)           ( ممتاز 34.9%)

 ( مقبول  %22.32)      %( جيد     15.81) 

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - مفاهيم و مصطلحات اعالمية. -   

نصوص اعالمية مترجمة لموضوعات )اتصال ، اذاعة ،  -
 تليفزيون ، صحافة (

بعض األخطاء الشائعة فى الترجمة إلى العربية -  

نماذج للترجمة من العربية الى االنجليزية -  

نماذج للتدريب يقوم بها الطالب بترجمتها -  

نماذج للترجمة من االنجليزية الى العربية -  

كلمات وعبارات تساعدك على الترجمة -  

مصطلحات سياسية وإعالمية.  -  

 الترجمة األكاديمية)نماذج اخبارية مسموعة و ترجمتها( 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  85 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -   )      ( <60    )      (60-84               *  (> )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   )      ( <60    )    *  (60-84          > )      (85 
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أساليب التعليم والتعلم  - المحاضرة المطورة.  -   

العصف الذهني  -  

استراتيجية التعلم التعاوني  -  

استراتيجية المناقشة وحلقات البحث  -   

استراتيجيات التعلم الذاتي  -   

االكتشاف  -  

طريقة تقويم الطالب  - ي )*  ( عمل          )  ( أعمال فصلية    )   *   ( شفوي    

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

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

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

المستلزمات والخامات  - وافرة بدرجة محدودة  )     ( غير )     ( متوافرة )   *  ( مت 
 متوافرة 

  −   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

% 87.34  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  

-مقترحات تحسين المقرر : -6  األجنبية تسجيل الطالب لنشرة أخبار باللغة - 

)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  

ت التطوير في العام  ما تم تنفيذه من مقترحا -8

 السابق 

إقامة ورش عمل للتدريب على المحادثات الفورية وغير -

الفورية للتمكن من الترجمة الفورية فى المؤتمرات المحلية 

 والدولية 

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

) 

عمل قاعات مجهزة بسماعات ومسجالت حتى يتمكن الطالب  

 ا ويتم التدريب على النطق السليمالى االستماع جيد

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إقامة ورش عمل للتدريب  
على المحادثات الفورية  

وغير الفورية للتمكن من 
الترجمة الفورية فى  
المؤتمرات المحلية 

 والدولية 

التطبيقي الجانب  الثانيالترم    إدارة الكلية  

مشرف القسم: أ.د/ حنان يشار                                                 استاذ المقرر :  د/ رشا الشيخ          

 التوقيع 
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 قسم: اإلعالم التربوي      

2020 - 2019تقرير مادة الترجمة اإلعالمية   

-معلومات أساسية : –أ     

 نصوص و ترجمة اعالمية اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*(متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر - طالب 152   

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  - طالب 148   

نتيجة االمتحان  - ( %100(  ناجح  بنسبة )148عدد  )   

( %0( راسب بنسبة )-عدد)  

للتقديرات الحاصلين  النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 عليها

( جيد جدا -( ممتاز              )  -)   

( مقبول %0% (جيد     )  0,67)   

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - المترجم ودوره في الترجمة -   

خطوات الترجمة وأنواعها وأساليبها  -  

تحليل النص على المستوى العربي -  

الشائعة في الترجمة إلى العربية بعض األخطاء -  

نماذج للترجمة من العربية الى االنجليزية -  

نماذج للتدريب يقوم بها الطالب بترجمتها -  

نماذج للترجمة من االنجليزية الى العربية -  

كلمات وعبارات تساعدك على الترجمة -  

مصطلحات سياسية وإعالمية واقتصادية  -  

نماذج مسموعة للترجمة اإلعالمية الفورية -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  85 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -  < )      (60    )      (60-84> )   *  (85 

رمدي تغطية االمتحان لموضوعات المقر -  < )      (60    )    *  (60-84> )      (85 
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أساليب التعليم والتعلم  - المحاضرة المطورة.  -   

العصف الذهني  -  

استراتيجية التعلم التعاوني  -  

استراتيجية المناقشة وحلقات البحث  -   

استراتيجيات التعلم الذاتي  -   

االكتشاف  -  

طريقة تقويم الطالب  - )   *   ( شفوي)   *    ( عملي    

-اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

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

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

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

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

 
 
 

 ورش عمل لتدريب الطالب على النطق السليم    −
عمل استديو صوت لتدريب الطالب للتدريب على  −

المحادثات الفورية وغير الفورية للتمكن من 
 الترجمة الفورية في المؤتمرات المحلية والدولية 

)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق  -8 ورش عمل لتدريب الطالب على النطق السليم  -   
 

)ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9 صوت لتدريب الطالب للتدريب على عمل استديو  
المحادثات الفورية وغير الفورية للتمكن من الترجمة 

 الفورية فى المؤتمرات المحلية والدولية 
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ورش عمل لتدريب الطالب على  −
 السليم    النطق

عمل استديو صوت لتدريب   −

الطالب للتدريب على المحادثات 

الفورية وغير الفورية للتمكن من 

الترجمة الفورية في المؤتمرات  

 المحلية والدولية 

 إدارة الكلية  الترم الثاني الجانب التطبيقي 

مشرف القسم : أ.د/ هناء السيد                                      استاذ المقرر :  د/والء فايز                

 التوقيع: 

 

 



 

 
 

9 

 

 



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

( 2016/2017تقرير مادة الكتابة للراديو والتليفزيون)   

-معلومات أساسية: –أ   

 الكتابة للراديو والتليفزيون اسم المقرر 1

 اإلذاعة والتليفزيون في التعليمصحافة وال التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4 ( عملي   4( نظري + )     2)     

متوفر )*( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5  

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

 عضو  عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة:  –ب   

-اإلحصائيات:   – 1  

الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -  192 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  189 

نتيجة االمتحان  - %      98,94بنسبة                  ناجح  187عدد    

%  1,06بنسبة                  ( راسب 2)   عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

( جيد جدا  37,03)          ( ممتاز  22,22 )  

( مقبول14,82 )           (جيد   24,87)    
-تدريس المقرر:  – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - االذاعية،االستديوهات    الكتابة  قواعد  للراديو،  الكتابة  تقنية 

التليفزيوني   النص   ، وأنواعها  االذاعية  الفنون  االذاعية، 

المختلفة،  التليفزيونية  البرامج  التليفزيونية،  القيم  وقواعده، 

 الدراما االذاعية والتليفزيونية

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
90 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -   )      ( <60       )      (60-84             )   √   (>85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   (     ) <60       (      )60-84             > )   √   (85 

أساليب التعليم والتعلم  - العصف الذهني  ( )   √             ) √  ( المحاضرة المطورة    

التعلم الذاتي   ) √  (  استراتيجية البيان العملي      )   √ (  

 ) √  (  العروض التعليمية 

األعمال الفصلية )تذكر( :   بعض األنشطة لكتابة 
 السيناريوهات المختلفة 



 

طريقة تقويم الطالب  -  )   √   ( نظري             )   √   ( شفوي  

 )    √  ( أعمال فصلية     )   √    ( عملي

-اإلمكانات المتاحة للتدريس:  -3  

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

-قيود إدارية وتنظيمية: -4  −  

-نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  78.36 %  

-مقترحات تحسين المقرر: -6 عمل استديو هات انتاج  -1   

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -2  

انتاج برامج باستخدام التقنيات الرقمية -3  

)إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7  ال يوجد  

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي واألسباب( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9 عمل استديوهات انتاج  -1   

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -2  

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 القسم الفصل الدراسي الثاني ورش عمل المجال التطبيقي

الكلية إدارة  الفصل الدراسي الثاني زيارات ميدانية    

مشرف القسم :أ.د/ هناء السيد                                          استاذ المقرر: د/ سكرة البريدي            

 التوقيع: 

        

 



 

( 2017/2018تقرير مادة الكتابة للراديو والتليفزيون)   

-معلومات أساسية : –أ   

والتليفزيونالكتابة للراديو  اسم المقرر 1  

في التعليم تليفزيوناإلذاعة والصحافة وال التخصص  2  

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

متوفر  )*( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5  

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

 عضو  عدد القائمين بالتدريس  7

-معلومات متخصصة : –ب   

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  193 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  190 

نتيجة االمتحان  - % (     99,47بنسبة  )            ناجح  189عدد   

, %(  53)   بنسبة           راسب  1وعدد   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

( جيد جدا %44.21)       % ( ممتاز  33,15)   

% ( مقبول  5,79)       جيد     % ( 16,32)   

-تدريس المقرر : – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - قواعد    للراديو،  الكتابة  االذاعية،االستديوهات  تقنية  الكتابة 

التليفزيوني   النص   ، وأنواعها  االذاعية  الفنون  االذاعية، 

المختلفة،  التليفزيونية  البرامج  التليفزيونية،  القيم  وقواعده، 

 الدراما االذاعية والتليفزيونية

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -  90 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -   )      ( <60        )      (60-84           > )   √   (85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -   )  ( <60            )    (60-84            > )   √   (85 

أساليب التعليم والتعلم  - )   √   (العصف الذهني            ) √  ( المحاضرة المطورة    

 ) √  (  استراتيجية البيان العملي      )    √ ( التعلم الذاتي 

 ) √  (  العروض التعليمية 

األعمال الفصلية )تذكر( :   بعض األنشطة لكتابة 
 السيناريوهات المختلفة 



 

طريقة تقويم الطالب  - )   √   ( شفوي     )   √   ( نظري            

 )    √  ( أعمال فصلية     )   √    ( عملي

-اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3  

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 79.47%   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

-مقترحات تحسين المقرر : -6  عمل استديوهات انتاج   − 

 توفير كاميرات ديجيتال −

 درامية حيةتقديم عروض  −

)إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7  ال يوجد  

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 انتاج برامج باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة 

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

) 

عمل استديوهات انتاج   -1  

توفير كاميرات  -2  

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 القسم الفصل الدراسي الثاني ورش عمل المجال التطبيقي

 إدارة الكلية  الفصل الدراسي الثاني زيارات ميدانية  

مشرف القسم أ.د/ حنان يشار                                استاذ  المقرر : د/ سكرة البريدي                    

التوقيع :     



 

( 2018/2019تقرير مادة الكتابة للراديو والتليفزيون)   

 -معلومات أساسية : –أ 

 الكتابة للراديو والتليفزيون اسم المقرر 1

 في التعليم تليفزيوناإلذاعة والصحافة وال التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )*( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو  القائمين بالتدريس عدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 217 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 215 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

      %99.53  بنسبة         ناجح 214عدد     نتيجة االمتحان  -

   %0.47بنسبة        (  راسب   1عدد  )  

المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات النسبة  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  38,07)        ( ممتاز   25,22) 

 ( مقبول  9,17)       جيد       ( 25,68) 

 -تدريس المقرر : – 2

الكتابة   الموضوعات التي تم تدريسها  - قواعد  للراديو،  الكتابة  االذاعية،االستديوهات  تقنية 

التليفزيوني   النص   ، وأنواعها  االذاعية  الفنون  االذاعية، 

المختلفة،  التليفزيونية  البرامج  التليفزيونية،  القيم  وقواعده، 

 الدراما االذاعية والتليفزيونية

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)   √   ( <           84-60)      (       60> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85)   √   ( <              84-60)    (          60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 )   √   (العصف الذهني            ) √  ( المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم  -

 ) √  (  استراتيجية البيان العملي      )    √ ( التعلم الذاتي 

 ) √  (  العروض التعليمية 

األعمال الفصلية )تذكر( :   بعض األنشطة لكتابة 
 السيناريوهات المختلفة 



 

 )   √   ( شفوي     )   √   ( نظري          طريقة تقويم الطالب  -

 )    √  ( أعمال فصلية     )   √    ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.09  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عمل استديو هات انتاج  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ورش عمل للطالب-3

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 تقديم عروض درامية حية

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

) 

 عمل استديو هات انتاج   -1

 توفير كاميرات ديجيتال  -2

 -للعام القادم :خطة التطوير للمقرر   -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال التطبيقي
ورش عمل عروض  

 درامية حية
 القسم الفصل الدراسي الثاني

 إدارة الكلية  الفصل الدراسي الثاني زيارات ميدانية  

 مشرف القسم : أ.د/ حنان يشار                                                                        استاذ المقرر: د/ سكرة البريدي            

 التوقيع :  



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

(  2020 - 2019تقرير مادة الكتابة للراديو والتليفزيون)   

-معلومات أساسية: –أ   

 الكتابة للراديو والتليفزيون اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*(متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

القائمين بالتدريس عدد  7  عضو  

-معلومات متخصصة:  –ب   

-اإلحصائيات:   – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  152 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  151 

نتيجة االمتحان  - %      98,1ناجح بنسبة 148عدد    

%  1,99( راسب بنسبة  3عدد)   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

( جيد جدا  %0,66( ممتاز   )   -)   

( راسب اليحه 1,99(جيد       )  -)    
-تدريس المقرر:  – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - االذاعية،االستديوهات    الكتابة  قواعد  للراديو،  الكتابة  تقنية 

التليفزيوني   النص   ، وأنواعها  االذاعية  الفنون  االذاعية، 

المختلفة،  التليفزيونية  البرامج  التليفزيونية،  القيم  وقواعده، 

 الدراما االذاعية والتليفزيونية

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

لمقررل  
90 %  

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -  < )      (60    )      (60-84> )   √   (85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  < )  (60    )    (60-84> )   √   (85 

أساليب التعليم والتعلم  - (العصف الذهني ) √  ( المحاضرة المطورة )   √     

 ) √  (  استراتيجية البيان العملي      )   √ ( التعلم الذاتي 

 ) √  (  العروض التعليمية 

األعمال الفصلية )تذكر( :   بعض األنشطة لكتابة 
 السيناريوهات المختلفة 



 

طريقة تقويم الطالب  -  )   √   ( نظري             )   √   ( شفوي  

)   √    ( عملي   )    √  ( أعمال فصلية    

-اإلمكانات المتاحة للتدريس:  -3  

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

-قيود إدارية وتنظيمية: -4  −  

-نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  78.36 %  

-مقترحات تحسين المقرر: -6 عمل استديو هات انتاج  -1   

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -2  

انتاج برامج باستخدام التقنيات الرقمية -3  

)إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7  ال يوجد  

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي واألسباب( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9 عمل استديوهات انتاج  -1   

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -2  

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 القسم الفصل الدراسي الثاني ورش عمل المجال التطبيقي

 إدارة الكلية  الفصل الدراسي الثاني زيارات ميدانية  

مشرف القسم :أ.د/ هناء السيد                                   استاذ المقرر: د/ سكرة البريدي           

 التوقيع: 
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017-2016اإلخراج الصحفي تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلخراج الصحفي  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون فى التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة  3

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

  يار لجنة االمتحانات النظام المتبع الخت 5

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

  واحدمدرس  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 189 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %     97,35بنسبة          ( ناجح  184عدد )   حان نتيجة االمت -

 %             2,65بنسبة           ( راسب   5عدد  )    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  20,83)        ( ممتاز       7,29) 

 ( مقبول 31,25)           ( جيد    36,46)  

 -دريس المقرر :ت – 2

 مقدمة في اإلخراج الصحفي.   - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تيبوغرافية حروف المتن.   -

 تيبوغرافية حروف العناوين. -

 الصور والرسوم.  -

 وسائل الفصل بين المواد.  -

 الوسائل االلكترونية واإلخراج الصحفي.  -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85( <  )          84-60(    -)      60> (     -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت 

 ستراتيجية التعلم القائم على المشروعاتإ

 العصف الذهني

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 إستراتيجية البيان العملي

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االمتحان التحريري طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي

 أعمال السنة 
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 -تدريس : اإلمكانات المتاحة لل -3

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

 متوافرة 

( غيةةر    ( متوافرة بدرجةةة محةةدودة  )    -( متوافرة )       -)    الوسائل المعينة -

 متوافرة

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

 متوافرة 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.65  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عمل ورش عمل لتدريب الطالب -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيارات ميدانية لمطابع الصحف المصرية  -2

                          مالحظات المراجعين الخارجيين         -7

        وجدت ( )إن
 تعديل بعض االفعال المستخدمة في المهارات الذهنية 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 عمل ورش عمل لتدريب الطالب

 

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

) 
 الزيارات الميدانية لمطابع الصحف المصرية واألسباب مادية

 -التطوير للمقرر للعام القادم : خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 
زيارات للمطابع  

 الصحفية 
 الهيئة المعاونة النصف الثاني من العام القادم 

 

ورش عمل للطالب 

ينفذها متخصصين في  

 الصحف المصرية 

 في اإلجازة الصيفية 
 متخصصين في

 الصحف المصرية 

             

 هناء السيد  /أ.م. دالقسم:  مشرف                                  أستاذ المقرر: د/ دعاء فكري عبدهللا       

 

 التوقيع: 
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 2018-2017اإلخراج الصحفيتقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلخراج الصحفي  اسم المقرر 1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليم الصحافة التخصص  2

 الثالثة  الفرقة   3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 دمدرس واح عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 190 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 100نسبة النجاح              ناجح 190عدد  نتيجة االمتحان  -

 % 00.00نسبة الرسوب           راسب     0عدد 

للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %31.05)            ( ممتاز 30,53) 

 %( مقبول  10,53)          ( جيد   27,89%) 

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم اإلخراج الصحفي ووظائفه ومهام وصفات المخرج    - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 الصحفي. 

 تيبوغرافية حروف المتن.   -

 ية حروف العناوين.تيبوغراف -

 إخراج اإلعالنات -

 الصور والرسوم.  -

 وسائل الفصل بين المواد.  -

 الوسائل االلكترونية واإلخراج الصحفي.  -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85( <  )            84-60(    -)      60> (     -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت 

 العصف الذهني

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 يان العمليإستراتيجية الب

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االمتحان التحريري طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي

 أعمال السنة 
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 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 متوافرة 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 82.24  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عمل لتدريب الطالب عمل − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 تنظيم معرض لعرض شغل الطالب  −

 الزيارة الميدانية ألحد المؤسسات الصحية  −

 

تعديل بعض االفعال المستخدمة في المهارات الذهنية .. تم  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 التعديل

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 عمل لتدريب الطالبعمل ورش 

 

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

 األسباب ( 
 الزيارة الميدانية ألحد المؤسسات الصحية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 
زيارات للمطابع  

 الصحفية 
 الهيئة المعاونة الثاني من العام القادم النصف 

 

ورش عمل للطالب 

ينفذها متخصصين في  

 الصحف المصرية 

 في اإلجازة الصيفية 
متخصصين في 

 الصحف المصرية 

               

 مشرف  القسم: أ.د/ حنان يشار                                    أستاذ المقرر: د/ دعاء فكري عبدهللا       

 

 وقيع: الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

 2019-2018 اإلخراج الصحفيتقرير مقرر 
 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلخراج الصحفي  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة   3

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

  لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 218 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 215 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 99.53بنسبة             ( ناجح  214عدد )   نتيجة االمتحان  -

 0.47بنسبة            ( راسب         1عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %37.67)       ( ممتاز    14.41%)

 ( مقبول%15.82)      ( جيد      31.63%) 

  -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلخراج الصحفي.  - وضوعات التي تم تدريسها الم -

 المدارس المختلفة في اإلخراج الصحفي.-

 وظائف وواجبات ومهام المخرج الصحفي.  -

 أسس اإلخراج الصحفي النفسية  والفسيولوجية والفنية.  -

 تيبوغرافية حروف المتن.   -

 تيبوغرافية حروف العناوين.-

 إخراج اإلعالنات المطبوعة. -

 عناصر الصورة ومعالجتها.  -

 وسائل الفصل بين المواد الصحفية في الجريدة.  -

 البناء الجرافيكي للصفحة المطبوعة.  -

 الفرق بين اإلخراج الصحفي الورقي واإلخراج االلكتروني.   -

 . تأثير التكنولوجيا الحديثة علي عملية اإلخراج الصحفي. -

 % 90 لمقرر% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي ل -

 85( <  )           84-60(    -)      60> (     -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 ل المشكالت ح استراتيجية

 القائم التعلم على المشروعات استراتيجية

 العصف الذهني

 التعلم التعاوني  استراتيجية

 المناقشة وحلقات البحث استراتيجية

 البيان العملي استراتيجية

 التعلم الذاتي  استراتيجيات
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 االمتحان التحريري طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي

 أعمال السنة 

 -ت المتاحة للتدريس : اإلمكانا -3

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

 متوافرة 

( غيةةر    ( متوافرة بدرجةةة محةةدودة  )    -( متوافرة )       -)    الوسائل المعينة -

 متوافرة

( غير    حدودة  )   ( متوافرة بدرجة م  -( متوافرة )    -)    المستلزمات والخامات  -

 متوافرة 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.53  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

زيارات ميدانية للمؤسسات الصحفية لمشاهدة أقسام اإلخراج   - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 والتعرف علي طبيعة العمل بها  

 خراج عقد ورش عمل لتدريب الطالب على فنون اإل -

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 عمل ورش عمل لتدريب الطالب علي فنون اإلخراج الصحفي 

 

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

) 

زيارة الطالب للمؤسسات الصحفية.  عمل معرض لضعف 

 نيات اإلمكا

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 
زيارات المؤسسات  

 الصحفية 

الفصل الدراسي الثاني بعد االنتهاء 

 من الجانب النظري

مدرس المادة بالتعاون  

مع إدارة شئون الطالب 

 والجهات المعنية 

 

 مشرف  القسم: أ.د/ حنان يشار                                        استاذ المقرر:د/ شيماء محمد متولي 

 

 : التوقيع
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019تقرير مقرر اإلخراج الصحفي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلخراج الصحفي  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون فى التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة  3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 151 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

     %98,1( ناجح    بنسبة  148عدد )   نتيجة االمتحان  -

           %1,98( راسب    بنسبة    3عدد  )    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %0,66) ( ممتاز            0) 

 %( راسب اليحه  1,99( جيد     )0)  

 -تدريس المقرر : – 2

 مقدمة في اإلخراج الصحفي.   - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تيبوغرافية حروف المتن.   -

 تيبوغرافية حروف العناوين. -

 الصور والرسوم.  -

 وسائل الفصل بين المواد.  -

 اإلخراج الصحفي. الوسائل االلكترونية و -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85( <  )   84-60(    -)      60( >    -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

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

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت 

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات

 العصف الذهني

 إستراتيجية التعلم التعاوني 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 إستراتيجية البيان العملي

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االمتحان التحريري طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي

 أعمال السنة 
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 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

( غيةةر    ( متوافرة بدرجةةة محةةدودة  )    -( متوافرة )       -)    الوسائل المعينة -

 متوافرة

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

 متوافرة 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.65  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عمل ورش عمل لتدريب الطالب -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيارات ميدانية لمطابع الصحف المصرية  -2

                          مالحظات المراجعين الخارجيين         -7

 )إن وجدت (
 تعديل بعض االفعال المستخدمة في المهارات الذهنية 

ير في العام  ما تم تنفيذه من مقترحات التطو -8

 السابق 

 عمل ورش عمل لتدريب الطالب

 

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

) 
 الزيارات الميدانية لمطابع الصحف المصرية واألسباب مادية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 
زيارات للمطابع  

 الصحفية 
 الهيئة المعاونة النصف الثاني من العام القادم 

 

ورش عمل للطالب 

ينفذها متخصصين في  

 الصحف المصرية 

 في اإلجازة الصيفية 
متخصصين في 

 الصحف المصرية 

 

 مشرف القسم: أ.م. د/ هناء السيد                      المقرر: د/ دعاء فكري عبدهللا      أستاذ 

 

 التوقيع: 
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 قسم: اإلعالم التربوي 
 ( 2017-2016) نظريات اإلعالمتقرير مقرر 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 نظريات اإلعالم  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر تبع الختيار لجنة االمتحانات النظام الم 5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 189 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %95.77بنسبة )         ( ناجح     181عدد ) تيجة االمتحان ن -

 ( %4.23بنسبة   )            ( راسب    8عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %16.94)         ( ممتاز  28.04%)

 ( مقبول%28.04)       ( جيد      22.75%)

 -لمقرر:تدريس ا – 2

 -نممموذت نممرا  -نممموذت نممانون وويفممر -أهممم النممماذت االيصممالية  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

نممموذت وسممتلي   -نممموذت أوسمم ود  -نموذت ديفلممور  -نموذت السويل

 نموذت أو نظرية "حارس البوابة.  -وماكلين

 -مفهممو  التممأثير االجتممماعي    -التأثير االجتماعي لوسائل االيصممال   −

عالقممة  -مظمماهر التممأثير االجتممماعي   -تأثير االجتممماعيمستويات ال

 علم االجتماع بااليصال ال ماهيري.

أنمملال االعممال  فممي  -عالقممة التممأثير االجتممماعي بوسممائل االيصممال −

النظريممات المتعلقممة بنمموع التممأثير  -التممأثير علممس ا سممرم وال ماعممة

 االعالمي الذي يحدثه وسائل االعال  بالنسبة إلس ال مهور

عالقة نظريات االعال  بفلسممفة   -ظريات المفسرم لحرية االعال   الن −

  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -االعال 

النظريممة السمموفيتية   -نظرية المسئولية االجتماعية لوسائل االعممال    −

 نظرية المشاركة الديمقراطية.  -النظرية التنموية  -أو االنتراكية

ريمممة االسمممت دامات نظ -النظريمممات المفسمممرم للتمممأثير االعالممممي −

 –مميزايهمما  –عناصممرها  –فروضممها  –مفهومهمما  –واالنممباعان 

 االنتقادات الموجهة لها.

نشممأم ويطممور نظريممة  -نظريممة االعتممماد علممس وسممائل االعممال   −

 –أنممواع االعتممماد    –ا سس والفروض    –أبعاد االعتماد    -االعتماد

 لها. االنتقادات الموجهة –مميزات النظرية  –أثار االعتماد 

متسيممرات  –مفهومهمما  –نشممأم النظريممة  -نظريممة السممرس الثقممافي −

بعمما االنتقممادات الموجهممة  –خطمموات يحليممل السممرس  –السممرس 

 للنظرية.

نظرية العبء  -نظرية يمثيل المعلومات    -نظريات االعال  الحديثة   −

 المعرفي.  
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النسممبة المئويممة ا لممما يممم يدريسممه مممن  -

 المحتوي ا ساسي للمقرر

100 % 

مممدي التممزا  القممائمين بالتممدريس بمحتمموي  -

 المقرر 

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

 85)√( <                    84-60)   (                 60> )  (  مدي يسطية االمتحان لموضوعات المقرر -

    المحاضرم المطورم أساليب التعليم والتعلم -
  استرايي ية التعلم التعاوني  
      استرايي يات التعلم الذايي 

 )√( أعمال فصلية                     )√( نفوي        )√( نظري  طريقة يقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم المراجع العلمية -

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم وسائل المعينةال -

 ( غير متوافرم√)  ( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم ) المستلزمات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ا 78.38   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

فة ساعات يطبيقية للمقرر يتم يممدريب الطممالب خاللهمما علممس كيفيممة إضا  -مقترحات تحسين المقرر : -6
قياس افتراضات نظريات االعال  علس كممل مممن ال مهممور ووسممائل 

 االعال . 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

إضافة ساعات يطبيقية للمقرر يتم يدريب الطممالب خاللهمما علممس كيفيممة 1 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
قياس افتراضات نظريات االعال  علس كممل مممن ال مهممور ووسممائل 
 االعال ، ويرجع السبب فس ذلك هو لزو  يعديل الالئحة الدراسية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  وير توقيت التط  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة ساعات يطبيقية 

للمقرر يتم يدريب الطالب  

خاللها علس كيفية قياس  

افتراضات نظريات االعال  

علس كل من ال مهور  

 ووسائل االعال .

 استاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني ال انب التطبيقي 

 هناء السيد /أ.م. د: القسم مشرف        هشام رشدى خيرهللا                      أستاذ المقرر: د/

 التوقيع:  
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 ( 2018-2017) نظريات اإلعالم تقرير مقرر 
   
 -معلومات أساسية : –أ 

 نظريات اإلعالم  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون فس التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي --( نظري + )4) معتمدةعدد الوحدات / الساعات ال 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 189 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %99.47بنسبة )              ( ناجح  188عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.53بنسبة   )                ( راسب  1عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %26.98)          ( ممتاز   33.33%)

 ( مقبول%19.05)         ( جيد      20.11%)

 -تدريس المقرر: – 2

 -نممموذت نممرا  -نممموذت نممانون وويفممر -أهممم النممماذت االيصممالية  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

نممموذت وسممتلي  -نممموذت أوسمم ود -نممموذت ديفلممور -نموذت السويل

 نموذت أو نظرية "حارس البوابة.  -وماكلين

 -مفهممو  التممأثير االجتممماعي   -ل االيصممال  التأثير االجتماعي لوسممائ −

عالقممة   -مظمماهر التممأثير االجتممماعي    -مستويات التأثير االجتممماعي

 علم االجتماع بااليصال ال ماهيري.

أنمملال االعممال  فممي  -عالقممة التممأثير االجتممماعي بوسممائل االيصممال −

النظريممات المتعلقممة بنمموع التممأثير  -التممأثير علممس ا سممرم وال ماعممة

 الذي يحدثه وسائل االعال  بالنسبة إلس ال مهوراالعالمي 

عالقة نظريات االعممال  بفلسممفة   -النظريات المفسرم لحرية االعال    −

  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -االعال 

النظرية السوفيتية أو  -نظرية المسئولية االجتماعية لوسائل االعال   −

 ديمقراطية.نظرية المشاركة ال  -النظرية التنموية  -االنتراكية

نظريمممة االسمممت دامات  -النظريمممات المفسمممرم للتمممأثير االعالممممس −

 –مميزايهمما  –عناصممرها  –فروضممها  –مفهومهمما  –واالنممباعات 

 االنتقادات الموجهة لها.

نشممأم ويطممور نظريممة  -ئل االعممال  نظريممة االعتممماد علممس وسمما −

 –أنممواع االعتممماد    –ا سس والفممروض    –أبعاد االعتماد    -االعتماد

 االنتقادات الموجهة لها. –مميزات النظرية  –أثار االعتماد 

متسيممرات  –مفهومهمما  –نشممأم النظريممة  -نظريممة السممرس الثقممافس −

بعمما االنتقممادات الموجهممة  –خطمموات يحليممل السممرس  –السممرس 

 رية.للنظ

نظرية العبء   -نظرية يمثيل المعلومات    -نظريات االعال  الحديثة   −

 المعرفس.  

النسممبة المئويممة ا لممما يممم يدريسممه مممن  -

 المحتوي ا ساسي للمقرر
100 % 
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مممدي التممزا  القممائمين بالتممدريس بمحتمموي  -

 المقرر 

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

 85)√( <                    84-60)   (              60> )  (  يسطية االمتحان لموضوعات المقرر مدي -

   المحاضرم المطورم  أساليب التعليم والتعلم -

  التعلم التعاوني   استرايي ية

      استرايي يات التعلم الذايي 

 أعمال فصلية       )√(        )√( نظري        )√( نفوي طريقة يقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم المراجع العلمية -

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم الوسائل المعينة -

 غير متوافرم)√(دم )  ( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدو المستلزمات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 84.29   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

عقممد ورع عمممل يممتم يممدريب الطممالب خاللهمما علممس كيفيممة قيمماس  − -مقترحات تحسين المقرر : -6

افتراضممات نظريممات االعممال  علممس كممل مممن ال مهممور ووسممائل 

 االعال .

 إضافة ساعات عملي للمقرر −

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

 لم ينفذ ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

يممتم يممدريب   عقد ورع عمممل

الطممالب خاللهمما علممس كيفيممة 

قيمماس افتراضممات نظريممات 

االعممممال  علممممس كممممل مممممن 

 ال مهور ووسائل االعال .

 استاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني ال انب التطبيقي 

 أ.د/حنان يشار  مشرف القسم:                                خيرهللا   رشديهشام  /د  استاذ  المقرر:

 التوقيع: 
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 ( 2019-2018) نظريات اإلعالمرير مقرر قت
   
 -معلومات أساسية : –أ 

 نظريات اإلعالم  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر تحانات النظام المتبع الختيار لجنة االم 5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 222 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 220 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %96.36بنسبة )               ( ناجح212عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %3.64بنسبة   )                 ( راسب 8عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %28.18)       ( ممتاز    16.81%)

 ( مقبول%29.54)        ( جيد     21.81%)

 -تدريس المقرر: – 2

 -نممموذت نممرا  -نممموذت نممانون وويفممر -أهممم النممماذت االيصممالية  − ات التي تم تدريسها الموضوع -

نممموذت وسممتلي  -نممموذت أوسمم ود -نممموذت ديفلممور -نموذت السويل

 نموذت أو نظرية "حارس البوابة.  -وماكلين

 -مفهممو  التممأثير االجتممماعي   -التأثير االجتماعي لوسممائل االيصممال   −

عالقممة   -ظمماهر التممأثير االجتممماعي  م  -مستويات التأثير االجتممماعي

 علم االجتماع بااليصال ال ماهيري.

أنمملال االعممال  فممي  -عالقممة التممأثير االجتممماعي بوسممائل االيصممال −

النظريممات المتعلقممة بنمموع التممأثير  -التممأثير علممس ا سممرم وال ماعممة

 االعالمي الذي يحدثه وسائل االعال  بالنسبة إلس ال مهور

عالقة نظريات االعممال  بفلسممفة   -ة االعال   النظريات المفسرم لحري −

  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -االعال 

النظرية السوفيتية أو  -نظرية المسئولية االجتماعية لوسائل االعال   −

 نظرية المشاركة الديمقراطية.  -النظرية التنموية  -االنتراكية

نظريمممة االسمممت دامات  -النظريمممات المفسمممرم للتمممأثير االعالممممس −

 –مميزايهمما  –عناصممرها  –فروضممها  –مفهومهمما  –النممباعات وا

 االنتقادات الموجهة لها.

نشممأم ويطممور نظريممة  -نظريممة االعتممماد علممس وسممائل االعممال   −

 –أنممواع االعتممماد    –ا سس والفممروض    –أبعاد االعتماد    -االعتماد

 االنتقادات الموجهة لها. –مميزات النظرية  –أثار االعتماد 

متسيممرات  –مفهومهمما  –نشممأم النظريممة  -الثقممافسنظريممة السممرس  −

بعمما االنتقممادات الموجهممة  –خطمموات يحليممل السممرس  –السممرس 

 للنظرية.

نظرية العبء   -نظرية يمثيل المعلومات    -نظريات االعال  الحديثة   −

 المعرفس.  

النسممبة المئويممة ا لممما يممم يدريسممه مممن  -

 المحتوي ا ساسي للمقرر
100 % 
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ائمين بالتممدريس بمحتمموي مممدي التممزا  القمم  -

 المقرر 

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

 85)√( <                    84-60)   (              60> )  (  مدي يسطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   المحاضرم المطورم  أساليب التعليم والتعلم -

  تعاوني  التعلم ال استرايي ية

      استرايي يات التعلم الذايي 

 أعمال فصلية       )√(             )√( نفوي          )√( نظري     طريقة يقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم المراجع العلمية -

 افرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم)√( متو الوسائل المعينة -

 غير متوافرم)√()  ( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم  المستلزمات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ا 88.18   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

أثيرات وسائل االعال  علس ال مهور  لرصد ي عقد ورنة عمل للطالب  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 خالل قضيه معينه

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

لرصد يأثيرات وسائل االعال  علس ال مهور  عقد ورنة عمل للطالب 

 خالل قضيه معينه

 ساعات عملي للمقررإضافة  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

عقد ورنة عمل للطالب 

لرصد يأثيرات وسائل 

االعال  علس ال مهور خالل 

 قضيه معينه

 استاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني ال انب العملس

 أ.د/حنان يشار  مشرف القسم:                               خيرهللا   رشديهشام  /د  رر :استاذ المق

 التوقيع: 
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 قسم: اإلعالم التربوي 
 ( 2020 - 2019تقرير مقرر نظريات اإلعالم )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 نظريات اإلعالم  اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 151 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %98,1( ناجح      بنسبة )148عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %1,99( راسب        بنسبة   )3عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0,7( ممتاز    )0%)

 ( مقبول %0)( جيد       0%)

 ( راسب اليحه 1,98%)

 -تدريس المقرر: – 2

 -نممموذت نممرا  -نممموذت نممانون وويفممر -أهممم النممماذت االيصممالية  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

نممموذت وسممتلي   -نممموذت أوسمم ود  -نموذت ديفلممور  -نموذت السويل

 نموذت أو نظرية "حارس البوابة.  -وماكلين

 -مفهممو  التممأثير االجتممماعي    -التأثير االجتماعي لوسائل االيصممال   −

عالقممة  -مظمماهر التممأثير االجتممماعي   -ثير االجتممماعيمستويات التأ

 علم االجتماع بااليصال ال ماهيري.

أنمملال االعممال  فممي  -عالقممة التممأثير االجتممماعي بوسممائل االيصممال −

النظريممات المتعلقممة بنمموع التممأثير  -التممأثير علممس ا سممرم وال ماعممة

 االعالمي الذي يحدثه وسائل االعال  بالنسبة إلس ال مهور

عالقة نظريات االعال  بفلسممفة   -يات المفسرم لحرية االعال   النظر −

  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -االعال 

النظريممة السمموفيتية   -نظرية المسئولية االجتماعية لوسائل االعممال    −

 نظرية المشاركة الديمقراطية.  -النظرية التنموية  -أو االنتراكية

ة االسمممت دامات نظريممم  -النظريمممات المفسمممرم للتمممأثير االعالممممي −

 –مميزايهمما  –عناصممرها  –فروضممها  –مفهومهمما  –واالنممباعان 

 االنتقادات الموجهة لها.

نشممأم ويطممور نظريممة  -نظريممة االعتممماد علممس وسممائل االعممال   −

 –أنممواع االعتممماد    –ا سس والفروض    –أبعاد االعتماد    -االعتماد

 ها.االنتقادات الموجهة ل –مميزات النظرية  –أثار االعتماد 

متسيممرات  –مفهومهمما  –نشممأم النظريممة  -نظريممة السممرس الثقممافي −

بعمما االنتقممادات الموجهممة  –خطمموات يحليممل السممرس  –السممرس 

 للنظرية.

نظرية العبء  -نظرية يمثيل المعلومات    -نظريات االعال  الحديثة   −

 المعرفي.  
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النسممبة المئويممة ا لممما يممم يدريسممه مممن  -

 المحتوي ا ساسي للمقرر

100 % 

مممدي التممزا  القممائمين بالتممدريس بمحتمموي  -

 المقرر 

< )  (60    )   (60-84    > )√(85 

 85)√( <    84-60)   (    60)  ( > مدي يسطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   المحاضرم المطورم  أساليب التعليم والتعلم -
  استرايي ية التعلم التعاوني  
  استرايي يات التعلم الذايي 

 )√( نظري  )√( نفوي)√( أعمال فصلية        طريقة يقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم المراجع العلمية -

 )√( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )  ( غير متوافرم الوسائل المعينة -

 )  ( متوافرم )  ( متوافرم بدرجة محدودم )√( غير متوافرم المستلزمات وال امات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ا 78.38   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إضافة ساعات يطبيقية للمقرر يتم يممدريب الطممالب خاللهمما علممس كيفيممة   -مقترحات تحسين المقرر : -6
قياس افتراضات نظريات االعال  علس كممل مممن ال مهممور ووسممائل 

 االعال . 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

خاللهمما علممس كيفيممة إضافة ساعات يطبيقية للمقرر يتم يدريب الطممالب  1 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
قياس افتراضات نظريات االعال  علس كممل مممن ال مهممور ووسممائل 
 االعال ، ويرجع السبب فس ذلك هو لزو  يعديل الالئحة الدراسية.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة ساعات يطبيقية 

للمقرر يتم يدريب الطالب  

خاللها علس كيفية قياس  

افتراضات نظريات االعال  

علس كل من ال مهور  

 ووسائل االعال .

 استاذ المقرر الفصل الدراسي الثاني ال انب التطبيقي 

 مشرف القسم:أ.م. د/هناء السيد            المقرر: د/ هشام رشدى خيرهللا                     أستاذ 

 التوقيع:  
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017-2016إنتاج برامج تعليمية  قررتقرير م

 -معلومات أساسية : –أ 

 إنتاج برامج تعليمية اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

 ملي( ع   2( نظري + )     2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 متوفر )*( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 ذين أدوا االمتحان عدد الطالب ال -

 % 95.31  بنسبة             ( ناجح183عدد) نتيجة االمتحان  -

 % 4.71بنسبة               ( راسب 8عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا  %14.06)        ( ممتاز  3.13%) 

 قبول( م %51.56 )        (جيد  26.56% )

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلنتاج اإلذاعي ومراحله   .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أسس اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني .2

 لغة التليفزيون  .3

 الخدمات اإلنتاجية في التليفزيون  .4

 عملية المونتاج  .5

 مفهوم الحوار اإلذاعي و مكوناته  .6

 مفهوم التحقيق اإلذاعي وخصائصه وطرق إنتاجه .7

 البرامج التعليمية وكيفية إنتاجها  .8

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)  √    ( <                84-60)      (               60> )      (  القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام  -

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

 ( أنشطة فصلية ) √  

 ( عملي  )                         ( نظري       )    طريقة تقويم الطالب  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -وتنظيمية:قيود إدارية  -4

 % 78.03  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اقامة ورشة عمل لتدريب الطالب على انتاج برنامج تليفزيوني  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 ب على انتاج برنامج تليفزيوني وتصويره تدريب الطال لسابق ذه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفي  -8

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 امكانيات التدريس 
بالمكتبة   الحديثةإتاحة المراجع 

 لزيادة
 الترم األول 

الكلية مع استاذ  إدارة 
 المادة

 هناء السيد /أ.م. دالقسم :  مشرف                            استاذ المقرر : د.  رشا الشيخ                  

                    التوقيع:
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 2018-2017 تقرير مادة إنتاج برامج تعليمية

 -لومات أساسية :مع –أ 

 إنتاج برامج تعليمية اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*(متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( متوفر    )    ( غير متوفر     )    عة الخارجية لالمتحاننظام المراج 6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 99.48بنسبة              ( ناجح190عدد  ) نتيجة االمتحان  -

 % 0.52بنسبة                 ( راسب 1عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا  %37.17 )          ( ممتاز  12.04%) 

 ( مقبول  %22.51 )        جيد     ( 27.75%)  

 -تدريس المقرر : – 2

 وم اإلنتاج اإلذاعي ومراحله  مفه -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 والتليفزيوني اإلذاعيأسس اإلنتاج  -2

 لغة التليفزيون  -3

 الخدمات اإلنتاجية في التليفزيون  -4

 عملية المونتاج  -5

 و مكوناته  اإلذاعيمفهوم الحوار  -6

 وخصائصه وطرق إنتاجه اإلذاعيالتحقيق  ممفهو -7

 البرامج التعليمية وكيفية إنتاجها  -8

 % 90 حتوي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من الم -

 85)  √    ( <               84-60)      (               60> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85)  √    ( <               84-60)      (               60> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
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 المحاضرة المطورة         .1 التعليم والتعلم أساليب  -

      الذهنيالعصف   .2

 استراتيجية المناقشة البحث  .3

 استراتيجية التعلم الذاتي  .4

 االكتشاف  .5

 ( عملي    )    ( نظري                    )    طريقة تقويم الطالب  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 80.93  -جة تقويم الطالب للمقرر:نتي -5

 زياده بعض التطبيقات العملية لبعض جوانب المقرر − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيارات ميدانية لبعض القنوات و اإلذاعات في الدولة  −

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

اقامة ورشه عمل للطالب إلنتاج برامج اذاعية باستخدام برامج الحاسب  بق ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السا -8
 األلى

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اقامة ورش عمل للطالب  
برنامج إذاعي    إلنتاج

باستخدام برامج الحاسب 
 األلى

 استاذ المادة الترم األول  الجانب التطبيقي 

 مشرف القسم : أ.د/ حنان يشار                                       استاذ المقرر : د.  رشا الشيخ              

                 التوقيع:
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 2019-2018تقرير مادة إنتاج برامج تعليمية

 -معلومات أساسية : –أ 

 إنتاج برامج تعليمية اسم المقرر 1

 في التعليم تليفزيونالذاعة واإلصحافة وال التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر )*( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 219 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 219 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 98.61بنسبة                   ( ناجح 213عدد  ) نتيجة االمتحان  -

 % 1.39بنسبة                         ( راسب3عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا  %41.66 )               ( ممتاز  21.39%) 

 ( مقبول %6.01 )               جيد     ( 29.62%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلنتاج اإلذاعي ومراحله   .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 والتليفزيوني اإلذاعيأسس اإلنتاج  .2

 لغة التليفزيون .3

 الخدمات اإلنتاجية في التليفزيون  .4

 عملية المونتاج  .5

 و مكوناته  اإلذاعيمفهوم الحوار  .6

 وخصائصه وطرق إنتاجه اإلذاعيالتحقيق  ممفهو .7

 تاجها البرامج التعليمية وكيفية إن .8

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)  √    ( <               84-60)      (               60> )      (  القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام  -

 85)  √    ( <               84-60)      (               60> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -



 
 

 
 

6 

 المحاضرة المطورة    − أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني   −

 استراتيجية المناقشة   −

 وحلقات البحث   −

       استراتيجية التعلم الذاتي −

   االكتشاف −

 التعلم التعاوني −

 ( عملي  )                    ( نظري            )    طريقة تقويم الطالب  -

 -مكانات المتاحة للتدريس : اإل -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.3  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

زياره ميدانية لبعض القنوات في اتحاد االذاعة و التليفزيون )معهد  -مقترحات تحسين المقرر : -6
اإلذاعة والتليفزيون( لالطالع على تطبيق الحاسب في مجال تكنولوجيا  

 االتصال

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

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

زيارات ميدانية لبعض القنوات و اإلذاعات في الدولة بعض القيود  )ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
معهد اإلذاعة والتليفزيون( اإلدارية لدى اتحاد االذاعة و التليفزيون )
تطبيق الحاسب فى مجال حالت دون تنفيذ رحلة علمية للطالب  

 تكنولوجيا االتصال

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زياره ميدانية لبعض  
القنوات في اتحاد االذاعة  

يون )معهد  و التليفز
اإلذاعة والتليفزيون( 
لالطالع على تطبيق  
الحاسب في مجال  
 تكنولوجيا االتصال

استحداث استخدام بعض 
البرامج اإللكترونية في انتاج  
و تصميم ومونتاج البرامج 

 اإلذاعية والتليفزيونية

 الترم األول 

استاذ المادة مع فريق 
العمل من  الهيئة 

المعاونة المسئولة عن  
 لمادةتدريس ا

 أ.د/ حنان يشار          مشرف القسم :                                 استاذ المقرر : د.  رشا الشيخ               

 التوقيع: 



 
 

 
 

7 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019تقرير مقرر إنتاج برامج تعليمية 

 -معلومات أساسية : –أ 

 إنتاج برامج تعليمية اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*(متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 100( ناجح             بنسبة  148عدد) نتيجة االمتحان  -

 % 0( راسب             بنسبة  0عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا %46,6( ممتاز   ) 5,41%) 

 ( مقبول %5,41(جيد   )  42,6%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلنتاج اإلذاعي ومراحله   .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 اج اإلذاعي والتليفزيونيأسس اإلنت .2

 لغة التليفزيون  .3

 الخدمات اإلنتاجية في التليفزيون  .4

 عملية المونتاج  .5

 مفهوم الحوار اإلذاعي و مكوناته  .6

 مفهوم التحقيق اإلذاعي وخصائصه وطرق إنتاجه .7

 البرامج التعليمية وكيفية إنتاجها  .8

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)  √    ( <84-60)      (    60)      ( > مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 ) √ ( أنشطة فصلية  

 ( عملي ( نظري     )    )    طريقة تقويم الطالب  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.03  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اقامة ورشة عمل لتدريب الطالب على انتاج برنامج تليفزيوني  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 تدريب الطالب على انتاج برنامج تليفزيوني وتصويره  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام لسابق  -8

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 امكانيات التدريس 
إتاحة المراجع الحديثة بالمكتبة  

 لزيادة
 الترم األول 

إدارة الكلية مع استاذ  
 المادة

 مشرف القسم : أ.م. د/ هناء السيد                       استاذ المقرر : د.  رشا الشيخ            

 التوقيع: 
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 ( 2016/2017) 1تقرير مقرر دراسي صوتيات والقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 1صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 في التعليمالصحافة واإلذاعة والتليفزيون  التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 دد الطالب الذين أدوا االمتحان ع -

 % 93.71بنسبة               ( ناجح  179 عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % 6.28بنسبة              ( راسب    12عدد ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %14.13)             ( ممتاز  12,56%)

 %  ( مقبول 35.07)          (جيد        31.93%)

 -تدريس المقرر : – 2

 ماهية اإللقاء ووظيفته   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تاريخ اإللقاء   −

 مراحل العملية الكالمية −

 مقدمات عن الصوت  −

 أعضاء النطق ومخارج الحروف  −

 صفات الحروف، وكيفية نطقها   −

 أليات صوتية، وأهميتها في اإللقاء −

 ايير الصحة اإللقائية مع −

 لغة الجسد واإللقاء  −

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

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

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      − أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني −

 إستراتيجية التعلم التعاوني  −

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 إستراتيجية البيان العملي −

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 التعليمية العروض −
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 )   * ( شفوي             ( نظري           )   *   طريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي*    )             ( أعمال فصلية  )  *   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 )    * ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير متوافرة ئل المعينة الوسا-

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.68  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تنفيذ التدريبات الخاصة باإللقاء وتطبيقها عمليا   − -تحسين المقرر :مقترحات  -6

 اضافة مالحق ألنشطة خاصة بإلقاء الخطب والقاء الشعر. −

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 
 اليوجد مالحظات 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 بمحتوي المقرر الدراسيتم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة  

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب ( 
 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات  

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

بة مركز  ليكون بمثا

لتدريب الطالب على 

 النطق السليم 

الجانب 

 العملى
 إدارة الكلية  الفصل الدراسى األول

                         هناء السيد مشرف القسم:أ.د/                                                  استاذ المقرر :  د محمد سرور      

                                   التوقيع :                         
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   2018 – 2017 1تقرير مقرر صوتيات والقاء

 -معلومات أساسية : –أ

 1صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 في التعليم الصحافة واإلذاعة والتليفزيون  التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 193 حقين بالمقررعدد الطالب الملت -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %   96.85بنسبة              (  ناجح 185عدد   )  نتيجة االمتحان  -

 %     3.14بنسبة            (    راسب  6عدد   ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %27.23)           ( ممتاز   24.61%)

 ( مقبول   %26.18)          جيد     ( 18.85%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 ماهية اإللقاء ووظيفته   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تاريخ اإللقاء   −

 مراحل العملية الكالمية −

 مقدمات عن الصوت  −

 أعضاء النطق ومخارج الحروف  −

 صفات الحروف، وكيفية نطقها   −

 ية، وأهميتها في اإللقاءأليات صوت −

 معايير الصحة اإللقائية  −

 لغة الجسد واإللقاء  −

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

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

عات مدي تغطية االمتحان لموضو -

 المقرر

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

 المحاضرة المطورة − أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      −

 العصف الذهني −

 إستراتيجية التعلم التعاوني  −

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 إستراتيجية البيان العملي −

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 العروض التعليمية −
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 )  * ( شفوي                  ( نظري            )   *   طريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي*   )                  ( أعمال فصلية  )  *   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )   *  ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير متوافرة ميةالمراجع العل -

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

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

 ال يوجد    -دارية وتنظيمية:قيود إ -4

 % 82.11  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إنشاء معمل صوتيات يحتوى على عدة أجهزة تليفزيونية وسماعات أذن   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ليكون بمثابة مركز لتدريب الطالب على النطق السليم 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 

 حظات اليوجد مال

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 لم ينفذ بعد 

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب ( 
ــ   ــــــــــ

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

  إنشاء معمل صوتيات

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

ليكون بمثابة مركز  

لتدريب الطالب على 

 النطق السليم 

الجانب 

 العملى
 إدارة الكلية  الفصل الدراسى األول

 مشرف القسم:أ.د/حنان يشار.                                              استاذ المقرر:  د محمد سرور      

                                                                      التوقيع :  
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 2019- 2018 1تقرير مقرر دراسي صوتيات والقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 1صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 في التعليمالصحافة واإلذاعة والتلفزيون   التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 218 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 215 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 98.6بنسبة                 ( ناجح  212عدد )   نتيجة االمتحان  -

 % 1.4بنسبة                 ( راسب    3عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 عليهاللتقديرات الحاصلين  

 ( جيد جدا   %31.63)              ( ممتاز   41.86%)

 ( مقبول   %7.90)           جيد      ( 17.21%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 ماهية اإللقاء ووظيفته   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تاريخ اإللقاء   −

 مراحل العملية الكالمية −

 مقدمات عن الصوت  −

 أعضاء النطق ومخارج الحروف  −

 صفات الحروف، وكيفية نطقها   −

 أليات صوتية، وأهميتها في اإللقاء −

 معايير الصحة اإللقائية  −

 لغة الجسد واإللقاء  −

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

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

 المحاضرة المطورة − أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      −

 العصف الذهني −

 إستراتيجية التعلم التعاوني  −

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 إستراتيجية البيان العملي −

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −

 العروض التعليمية −
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 )  * ( شفوي            ( نظري             )   *  طريقة تقويم الطالب  -

 ( عملي)  *            )  *   ( أعمال فصلية    

 -يس : اإلمكانات المتاحة للتدر -3

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

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

 ير متوافرة)   *  ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غ المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.27  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اقامة ورش عمل للطالب للتدريب على القاء البرامج والشعر وااللقاء   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المسرحى

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 
 اليوجد مالحظات 

نفيذه من مقترحات التطوير في  ما تم ت -8

 العام السابق 
 تم تنفيذ الورشة لتدريب الطالب على القاء الشعر وااللقاء المسرحي

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب ( 
 لم يتم اقامة ورشه لتدريب الطالب على القاء البرامج

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 طوير مجاالت الت
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات  

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

ليكون بمثابة مركز  

لتدريب الطالب على 

 النطق السليم 

الجانب 

 العملى
 إدارة الكلية  الفصل الدراسى األول

 مشرف القسم:أ.د/حنان يشار                                                   استاذ المقرر:  د محمد سرور

 التوقيع :       
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 ( 2020 - 2019) 1تقرير مقرر دراسي صوتيات والقاء

 -معلومات أساسية : –أ 

 1صوتيات وإلقاء  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 اعداد لجان امتحانات من داخل القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 99,32( ناجح بنسبة  147عدد )  نتيجة االمتحان  -

 %0,68( راسب بنسبة    1عدد ) 

المئوية % للناجحين طبقا النسبة  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  % 10,1( ممتاز        ) 2,02%)

 %  ( مقبول   51,4(جيد        )    35,8%)

 (راسب اليحه 0,68%)

 -تدريس المقرر : – 2

 ماهية اإللقاء ووظيفته   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تاريخ اإللقاء   −

 مراحل العملية الكالمية −

 مقدمات عن الصوت  −

 أعضاء النطق ومخارج الحروف  −

 صفات الحروف، وكيفية نطقها   −

 أليات صوتية، وأهميتها في اإللقاء −

 معايير الصحة اإللقائية  −

 لغة الجسد واإللقاء  −

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
100 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

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

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      − أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني −

 إستراتيجية التعلم التعاوني  −

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 إستراتيجية البيان العملي −

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  −

 لعب األدوار −
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 العروض التعليمية −

 )   *  ( نظري             )   * ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )  *   ( أعمال فصلية     )  *  ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.68  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تنفيذ التدريبات الخاصة باإللقاء وتطبيقها عمليا   − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة مالحق ألنشطة خاصة بإلقاء الخطب والقاء الشعر. −

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت ( 
 اليوجد مالحظات 

تنفيذه من مقترحات التطوير في  ما تم  -8

 العام السابق 
 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوي المقرر الدراسي

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب ( 
 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 مجاالت التطوير 
توصيف 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير 

إنشاء معمل صوتيات  

يحتوى على عدة أجهزة 

تليفزيونية وسماعات أذن 

ليكون بمثابة مركز  

لتدريب الطالب على 

 النطق السليم 

الجانب 

 العملى
 إدارة الكلية  الفصل الدراسى األول

 مشرف القسم:أ.د/هناء السيد                                       نهلة حمدي      استاذ المقرر :  د 

 التوقيع :                                                           

 

                                          



 

 

 



 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 ( 2017-2016) الجامعيتقرير مادة  التصوير اإلعالمي للعام 

   
 -معلومات أساسية : –أ 

 التصوير اإلعالمي اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1
 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 191 المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -
 % (  98.95بنسبة )            ( ناجح 189عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %1.05بنسبة  )             ( راسب  2عدد ) 
النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %21.47)     %( ممتاز       2.62) 
 ( مقبول%18.84)     %( جيد        56.02) 

 -تدريس المقرر: – 2

 تارخ التصوير وتطورهمفهوم التصوير اإلعالمي و − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تحرير الصورة الصحفية −

 إخراج الصورة الصحفية −

أنووواا اللقطوواح وأحاامهووا وزوايووا التصوووير التليفزيوووني    −

 التصوير

 . أستديو التصوير التليفزيوني   −

 كتابة السيناريو . −

لنسبة المئوية % لما تووم تدريسوو  مووت المحتوووي ا  -
 األساسي للمقرر

95 % 

 85)√( <               84-60)   (                  60> )  (  مدي التزام القائميت بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85)√( <               84-60)   (                  60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعاح المقرر -

 المحاضرة المطورة.  - أساليب التعليم والتعلم -

 العصف الذهني -

 استراتياية التعلم التعاوني  -

 استراتياية المناقشة وحلقاح البحث -

 استراتياياح التعلم الذاتي  -

 االكتشاف -

 )√( نظري             )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية      )√( عملي 

 -المتاحة للتدريس:  اإلمكانات-3

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

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

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلزماح والخاماح -



 

 ال يوجد    -رية وتنظيمية:قيود إدا -4

 % 79.04   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير بعض النماذج عملية لصحف مصورة . - -مقترحات تحسين المقرر : -6

توفير بعض الكاميراح لتنفيذ مختلف انواا اللقطوواح واحاووام  -

 اللقطاح عليها عمليا .

 للتوودريب بمعموول الفيووديو علوو  زوايوواإتاحة الفرصووة للطووالب   -

 التصوير المختلفة .

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 السابق
 توفير بعض النماذج عملية لصحف مصورة .

إتاحة الفرصووة للطووالب للتوودريب بمعموول الفيووديو علوو  زوايووا  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 التصوير المختلفة .

فير بعض الكاميراح لتنفيذ مختلف انواا اللقطوواح واحاووام تو -

 اللقطاح عليها عمليا

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعاح وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  – القسم طوال العام الدراسي 

 هناء السيد                        /أ.م. دمشرف القسم :                                  أستاذ المقرر : د/ محمد  ؤاد زيد        

        التوقيع:   



 

 2017/2018  التصوير اإلعالميتقرير مقرر 
   
 -معلومات أساسية : –أ 

 التصوير اإلعالمي اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي2( نظري )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  ائمين بالتدريس عدد الق  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

   193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (  %100بنسبة )           ( ناجح   191عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %0.00بنسبة  )           ( راسب    0عدد ) 

لمئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات النسبة ا  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %61.26)       ( ممتاز    10.47%) 

 ( مقبول%3.66)       ( جيد       24.61%) 

 -تدريس المقرر: – 2

 تارخ التصوير وتطورهمفهوم التصوير اإلعالمي و − الموضوعات التي تم تدريسها  -
 تحرير الصورة الصحفية −
 ورة الصحفيةإخراج الص −
أنووواا اللقطوواح وأحاامهووا وزوايووا التصوووير التليفزيوووني    −

 التصوير
 . أستديو التصوير التليفزيوني   −
 كتابة السيناريو . −

النسبة المئوية % لما تووم تدريسوو  مووت المحتوووي   -

 األساسي للمقرر
95 % 

 85)√( <                 84-60(    )               60> )  (  مدي التزام القائميت بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85)√( <                  84-60)   (                60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعاح المقرر -

 )√ ( تدريب عملي      )√( محاضراح نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 الفصلية امتحان شفوي  ألعمالا             )√( أنشطة فصلية 

 )√( شفوي                       )√( نظري       طريقة تقويم الطالب -

 )√( عملي                )√( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلزماح والخاماح -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 80.92   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

فيووذ مختلووف انووواا اللقطوواح توووفير بعووض الكوواميراح لتن - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 واحاام اللقطاح عليها عمليا .



 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 السابق

إتاحة الفرصة للطالب للتدريب بمعمل الفيديو عل  زوايا التصوير 

 المختلفة .

بعض الكاميراح لتنفيذ مختلف انواا اللقطاح واحاام  توفير  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 اللقطاح عليها عمليا

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اجتماعوووووواح وورش عموووووول  الالئحة التدريسية بالقسم 

 ألعضاء القسم والطالب

 إدارة الكلية  –لقسم ا طوال العام الدراسي 

 

 مشرف القسم: أ/د حنان يشار                               أستاذ المقرر : د/ محمد  ؤاد زيد          

          التوقيع:

 



 

 2018/2019التصوير اإلعالمي   تقرير مقرر
  

 -معلومات أساسية : –أ 

 التصوير اإلعالمي اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي2( نظري )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  216 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (  %99.53بنسبة )          ( ناجح  213عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %0.47بنسبة  )            ( راسب  1عدد ) 

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 عليهاالحاصلين  

 ( جيد جدا  %47.67)     ( ممتاز     26.17%) 

 ( مقبول%4.67)     ( جيد       21.02%) 

 -تدريس المقرر: – 2

 تارخ التصوير وتطورهمفهوم التصوير اإلعالمي و − الموضوعات التي تم تدريسها  -
 تحرير الصورة الصحفية −
 إخراج الصورة الصحفية −
اح وأحاامهووا وزوايووا أنووواا اللقطوو التصوووير التليفزيوووني    −

 التصوير
 . أستديو التصوير التليفزيوني   −
 كتابة السيناريو . −

النسبة المئوية % لما تووم تدريسوو  مووت المحتوووي   -

 األساسي للمقرر
95 % 

 85)√( <             84-60)   (                60> )  (  مدي التزام القائميت بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85)√( <             84-60)   (               60> )  (  المتحان لموضوعاح المقررمدي تغطية ا -

 )√ ( تدريب عملي                )√( محاضراح نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 ألعمال الفصلية امتحان شفوي ا                   )√( أنشطة فصلية 

 )√( شفوي                        )√( نظري        طريقة تقويم الطالب -

 )√( عملي                     )√( أعمال فصلية  

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلزماح والخاماح -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.63   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عمل ورش عمل للطالب للتدريب عل  التصوير  -مقترحات تحسين المقرر : -6

  يوجد ال مالحظات المراجعين الخارجيين   -7



 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 السابق

إتاحة الفرصة للطالب للتدريب بمعموول الفيووديو علوو  زوايووا 

 التصوير المختلفة .

توووفير بعووض الكوواميراح لتنفيووذ مختلووف انووواا اللقطوواح واحاووام  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 اللقطاح عليها عمليا

 -مقرر للعام القادم :خطة التطوير لل -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعاح وورش عمل 

 ألعضاء القسم  والطالب 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 د حنان يشار  .:أ مشرف القسم                    أستاذ المقرر : د/ محمد  ؤاد زيد                  

    التوقيع:



 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 (  2020 - 2019تقرير مادة  التصوير اإلعالمي للعام الجامعي )

 
 -معلومات أساسية : –أ 

 التصوير اإلعالمي اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي2( نظري )2) الوحدات / الساعات المعتمدةعدد  4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1
 طالب   152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب   148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 % ( 100( ناجح بنسبة )   148عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %0( راسب بنسبة   )  -عدد ) 
النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %38,5( ممتاز      ) 56,1%)
 ( مقبول%0%( جيد        )  5,4) 

 -تدريس المقرر: – 2

 تارخ التصوير وتطورهمفهوم التصوير اإلعالمي و − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 تحرير الصورة الصحفية −

 إخراج الصورة الصحفية −

أنووواا اللقطوواح وأحاامهووا وزوايووا التصوووير التليفزيوووني    −

 التصوير

 أستديو التصوير التليفزيوني . −

 كتابة السيناريو . −

النسبة المئوية % لما تووم تدريسوو  مووت المحتوووي   -
 األساسي للمقرر

95 % 

 85)√( <    84-60)   (    60)  ( > مدي التزام القائميت بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85)√( <    84-60)   (    60)  ( > مدي تغطية االمتحان لموضوعاح المقرر -

 المحاضرة المطورة.  - أساليب التعليم والتعلم -

 العصف الذهني -

 استراتياية التعلم التعاوني  -

 استراتياية المناقشة وحلقاح البحث -

 استراتياياح التعلم الذاتي  -

 االكتشاف -

 )√( نظري             )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية      )√( عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلزماح والخاماح -



 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.04   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير بعض النماذج عملية لصحف مصورة . - -مقترحات تحسين المقرر : -6

مختلف انواا اللقطوواح واحاووام توفير بعض الكاميراح لتنفيذ   -

 اللقطاح عليها عمليا .

إتاحة الفرصووة للطووالب للتوودريب بمعموول الفيووديو علوو  زوايووا  -

 التصوير المختلفة .

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 السابق
 توفير بعض النماذج عملية لصحف مصورة .

إتاحة الفرصووة للطووالب للتوودريب بمعموول الفيووديو علوو  زوايووا  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 التصوير المختلفة .

توفير بعض الكاميراح لتنفيذ مختلف انواا اللقطوواح واحاووام  -

 اللقطاح عليها عمليا

 -:  خطة التطوير للمقرر للعام القادم -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعاح وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 مشرف القسم :أ.م. د/ هناء السيد                                                     أستاذ المقرر : د/ محمد  ؤاد زيد          

      التوقيع:   

 



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 م2016/2017للعام الجامعى اإلحصاء والحاسب اآللي تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلحصاء والحاسب اآللى  اسم المقرر 1

 في التعليم تلفزيونالذاعة واإلصحافة وال التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 190 ذين أدوا االمتحان عدد الطالب ال -

 ( %99.47بنسبة )                 ( ناجح 189عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.53بنسبة   )                  ( راسب  1عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %20.31)              ( ممتاز 44.79%)

 ( مقبول%15.63)                 ( جيد 16.23%)

 -تدريس المقرر: – 2

أنففواا البيانففا   –أهميففة علففم اإلحصففا   -تعريففع علففم اإلحصففا   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

أسففباا اسففت دا   -طففرج جمففب البيانففا  اإلحصففاةية – اإلحصففاةية

 العينا .  

ا  خطففو  –  طرج اختيار العينة من مجتمب الدراسة  -  أنواا العينا  −

 .عالقة علم اإلحصا  بالعلو  االجتماعية –  اختيار العينة

 -  العرض الجففدولل للبيانففا  اإلحصففاةية  -  تبويب وعرض البيانا  −

   العرض البيانل للبيانا  اإلحصاةية

العففرض البيففانل للبيانففا    -  العرض البيففانل للبيانففا  الميففر مبوبففة −

 المبوبة

 مقاييس النزعة المركزية −

 مقاييس التشت −

إنشففا    -SPSSالقففواةم الرةيسففية لبرنففام     -SPSSيل برنففام   تشم −

 ملع بيانا  جديد

اسففت دا  الففدوال  -تحليففل إحصففاةل مبسففب علففل بيانففا  الطففالا −

 وصع المتميرا  األسمية والكمية -الرياضية واإلحصاةية

 اختبار ويلككسون –  اختبار مان ويتنل −

 T-Testاختبار   - اختبار الفرضيا  −

% لمففا تففم تدريسفف  مففن  النسففبة الميويففة -

 المحتوي األساسي للمقرر
90 % 

مففدي التففزا  القففاةمين بالتففدريس بمحتففوي  -

 المقرر 

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

 85)√( <                     84-60)   (                60> )  (  مدي تمطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 )√( تدريب عملي                )√( محاضرا  نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 )√( أنشطة فصلية                   )  ( دراسة حالة        

: تطبيقا  المعامال  اإلحصاةية وتوظيفها فففل بحففو    األعمال الفصلية

 الرأى العا .  

 )√( شفوي                             )√( نظري      طريقة تقويم الطالا -

 )√( عملي                         )√( أعمال فصلية 



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

 فرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوا الوساةل المعينة -

 غير متوافرة)√()  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  المستلزما  وال اما  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.71   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة كيفية تصنيع العينا  وفقا للمتميرا  الديموجرافية. -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  اجعين الخارجيين  مالحظات المر -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم إضافة جز  حول كيفية تصنيع العينا  وفقا للمتميرا   

 الديموجرافية. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  قيت التطوير تو توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 ورش عمل بين الطالا 

 وتطبيقا  عملية  

يقسم الطالا داخل قاعة   -

السكاشن العملية إلل  

مجموعا  صميرة تدرس  

 كيفية تصنيع العينا  

 العا  الحالل  -
استاذ لمقرر وأعضا   

 الهيية المعاونة

 مشرف القسم:أ.د.هناء السيد                   هشام رشدى خيرهللا                    /داستاذ المقرر : 

                                                             

        التوقيع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2017/2018للعام الجامعى   اإلحصاء والحاسب اآللىتقرير مقرر 
 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلحصاء والحاسب اآللى  اسم المقرر 1

 إلعال  التربوى )صحافة وإذاعة وتلفزيون( ا التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  بالتدريس  عدد القائمين 7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%100بنسبة )                  ( ناجح  191عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%0.0بنسبة   )                     ( راسب 0عدد )

ا النسبببببة  - الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقبببب 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %24.35)            ( ممتاز  51.81%)

 ( مقبول %9.33)            ( جيد      13.47%)

 -تدريس المقرر: – 2

أنففواا البيانففا   –أهميففة علففم اإلحصففا   -تعريففع علففم اإلحصففا   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

أسففباا اسففت دا   -طففرج جمففب البيانففا  اإلحصففاةية –اإلحصففاةية 

 العينا .  

خطففوا    –طرج اختيار العينة من مجتمب الدراسففة    -أنواا العينا    −

 عالقة علم اإلحصا  بالعلو  االجتماعية. –اختيار العينة  

 -العففرض الجففدولل للبيانففا  اإلحصففاةية    -تبويب وعرض البيانا    −

 العرض البيانل للبيانا  اإلحصاةية  

العففرض البيففانل للبيانففا   -العففرض البيففانل للبيانففا  الميففر مبوبففة  −

 المبوبة

 مقاييس النزعة المركزية −

 مقاييس التشت −

إنشففا   -SPSSالقففواةم الرةيسففية لبرنففام   -SPSSتشففميل برنففام   −

 ملع بيانا  جديد

اسففت دا  الففدوال  -تحليففل إحصففاةل مبسففب علففل بيانففا  الطففالا −

 متميرا  األسمية والكميةوصع ال -الرياضية واإلحصاةية

 اختبار ويلككسون –اختبار مان ويتنل   −

 T-Testاختبار   -اختبار الفرضيا   −

النسففبة الميويففة % لمففا تففم تدريسفف  مففن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
90 % 

مففدي التففزا  القففاةمين بالتففدريس بمحتففوي  -

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

 85)√( <                   84-60)   (                 60> )  (  مدي تمطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 )√( تدريب عملي             )√( محاضرا  نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 )√( أنشطة فصلية               )  ( دراسة حالة        

: تطبيقا  المعامال  اإلحصاةية وتوظيفهففا فففل بحففو  األعمال الفصلية

   الرأى العا .



 

 )√( شفوي                      )√( نظري           طريقة تقويم الطالا -

 )√( عملي                  )√( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

 غير متوافرة)√()  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  المستلزما  وال اما  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.44   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تطبيق اختبارا  الصدج والثبا  ألدوا  جمب البيانا  باست دا  برنام   -مقترحات تحسين المقرر : -6

SPSS 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم إضافة جز  حول تطبيق اختبارا  الصدج والثبا  ألدوا  جمب 

 SPSSت دا  برنام  البيانا  باس 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :   -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

االستعانة بنماذج من  -

المقاييس واالستبيانا  المعدة  

من قبل ليتدرا  عليها 

 الطالا

إلففففففل  تقسففففففيم الطففففففالا -

مجموعفففففا  ويفففففتم توزيفففففب 

االسففتبانا  والمقففاييس علففيهم 

لكفففل يفففتم تطبيفففق اختبفففارا  

الصففدج والثبففا  عليهففا مففن 

 SpSSخالل است دا  برنام  

 العا  الحالل  -

أستاذ المقرر والهيية  -

المعاونة بالجانب  

 التطبيقل 

 رف القسم:أ.د/حنان يشار هشام رشدى خيرهللا                                 مش /د ستاذ المقرر :

                                                                    

         التوقيع:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2018/2019للعام الجامعى  اإلحصاء والحاسب اآللىتقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلحصاء والحاسب اآللى  اسم المقرر 1

 لتربوى )صحافة وإذاعة وتلفزيون( اإلعال  ا التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  س عدد القائمين بالتدري 7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 217 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %99.06بنسبة )               ( ناجح  212عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.94بنسبة   )                 ( راسب  2عدد )

للنبببباجحين  بقببببا  النسبببببة الم ويببببة ي -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %11.79)            ( ممتاز  73.58%)

 ( مقبول%4.72)           ( جيد       9.91%)

 -تدريس المقرر: – 2

أنففواا البيانففا   –أهميففة علففم اإلحصففا   -تعريففع علففم اإلحصففا   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

أسففباا اسففت دا   -يانففا  اإلحصففاةيةطففرج جمففب الب – اإلحصففاةية

 العينا .  

خطففوا   – طرج اختيار العينة من مجتمب الدراسة - أنواا العينا  −

 .عالقة علم اإلحصا  بالعلو  االجتماعية –  اختيار العينة

 -  العرض الجدولل للبيانففا  اإلحصففاةية  -  تبويب وعرض البيانا  −

   العرض البيانل للبيانا  اإلحصاةية

العففرض البيففانل للبيانففا    -  انل للبيانففا  الميففر مبوبففةالعرض البيفف  −

 المبوبة

 مقاييس النزعة المركزية −

 مقاييس التشت −

إنشففا   -SPSSالقففواةم الرةيسففية لبرنففام     -SPSSتشميل برنففام    −

 ملع بيانا  جديد

اسففت دا  الففدوال  -تحليففل إحصففاةل مبسففب علففل بيانففا  الطففالا −

 سمية والكميةوصع المتميرا  األ -الرياضية واإلحصاةية

 اختبار ويلككسون –  اختبار مان ويتنل −

 T-Testاختبار   - اختبار الفرضيا  −

النسففبة الميويففة % لمففا تففم تدريسفف  مففن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
90 % 

مففدي التففزا  القففاةمين بالتففدريس بمحتففوي  -

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

 85)√( <                   84-60)   (                  60> )  (  مدي تمطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 )√( تدريب عملي            )√( محاضرا  نظرية   أساليب التعليم والتعلم -

 )√( أنشطة فصلية                )  ( دراسة حالة       

عامال  اإلحصاةية وتوظيفها فففل بحففو  : تطبيقا  الم  األعمال الفصلية

 الرأى العا .  

 )√( شفوي                    )√( نظري           طريقة تقويم الطالا -

 )√( عملي                )√( أعمال فصلية   



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

 غير متوافرة)√()  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  المستلزما  وال اما  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.57   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

دراسة اختبار الفروض اإلحصاةية من خالل است دا  البرنام   -مقرر :مقترحات تحسين ال -6

 SPSSاإلحصاةي 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم إضافة جز  حول اختبار الفروض اإلحصاةية من خالل است دا    

 SPSSالبرنام  اإلحصاةي 

 ال يوجد  ا لم يتم تنفيذه من مقترحات م -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

عرض مجموعة من  -

الفروض االحصاةية التل  

يست د  فيها المعادال   

اإلحصاةية المقررة علل  

 الطالا

يقسم الطالا إى مجموعففا    -

يرة ت تبففففر الفففففروض صففففم

البرنففام   باست دا   االحصاةية 

 SPSSاالحصاةل 

 وتوصيع النتاة  الم رجة

 العا  الحالل 
أستاذ لمقرر والهيية 

 المعاونة

 مشرف القسم:أ.د/حنان يشار                              استاذ المقرر: د/ هشام رشدى خيرهللا          

  التوقيع:   



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020  - 2019تقرير مقرر اإلحصاء والحاسب اآللي للعام الجامعى 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلحصاء والحاسب اآللى  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتلفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب   152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  148  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%100( ناجح  بنسبة  )148عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0( راسب  بنسبة     )-عدد )

الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا النسبببببة  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %30,4( ممتاز      )52,7%)

 ( مقبول%9,5( جيد          )7,4%)

 -تدريس المقرر: – 2

أنففواا البيانففا   –أهميففة علففم اإلحصففا   -تعريففع علففم اإلحصففا   − الموضوعات التي تم تدريسها  -

أسففباا اسففت دا   -طففرج جمففب البيانففا  اإلحصففاةية – اإلحصففاةية

 العينا .  

خطففوا    –  طرج اختيار العينة من مجتمب الدراسة  -  أنواا العينا  −

 .الجتماعيةعالقة علم اإلحصا  بالعلو  ا –  اختيار العينة

 -  العرض الجففدولل للبيانففا  اإلحصففاةية  -  تبويب وعرض البيانا  −

 العرض البيانل للبيانا  اإلحصاةية

العففرض البيففانل للبيانففا    -  العرض البيففانل للبيانففا  الميففر مبوبففة −

 المبوبة

 مقاييس النزعة المركزية −

 مقاييس التشت −

نشففا  إ  -SPSSالقففواةم الرةيسففية لبرنففام     -SPSSتشميل برنففام    −

 ملع بيانا  جديد

اسففت دا  الففدوال  -تحليففل إحصففاةل مبسففب علففل بيانففا  الطففالا −

 وصع المتميرا  األسمية والكمية -الرياضية واإلحصاةية

 اختبار ويلككسون –  اختبار مان ويتنل −

 T-Testاختبار   - اختبار الفرضيا  −

النسففبة الميويففة % لمففا تففم تدريسفف  مففن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
90 % 

مففدي التففزا  القففاةمين بالتففدريس بمحتففوي  -

 المقرر 

< )  (60    )   (60-84    > )√(85 

 85)√( <    84-60)   (    60)  ( > مدي تمطية االمتحان لموضوعا  المقرر -

 )√( محاضرا  نظرية  )√( تدريب عملي أساليب التعليم والتعلم -

 )√( أنشطة فصلية)  ( دراسة حالة         

: تطبيقا  المعامال  اإلحصاةية وتوظيفها فففل بحففو    األعمال الفصلية

 الرأى العا .  

 )√( نظري             )√( شفوي  طريقة تقويم الطالا -

 )√( أعمال فصلية      )√( عملي 



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

 )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )√(غير متوافرة المستلزما  وال اما  -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.71   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 دراسة كيفية تصنيع العينا  وفقا للمتميرا  الديموجرافية. -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم إضافة جز  حول كيفية تصنيع العينا  وفقا للمتميرا   

 الديموجرافية. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 ورش عمل بين الطالا 

 وتطبيقا  عملية  

يقسم الطالا داخل قاعة   -

السكاشن العملية إلل  

مجموعا  صميرة تدرس  

 كيفية تصنيع العينا  

 العا  الحالل  -
استاذ لمقرر وأعضا   

 الهيية المعاونة

 استاذ المقرر :د/ هشام رشدى خيرهللا                        مشرف القسم:أ.د.هناء السيد 

 

        التوقيع:  

 

 

        

 

 

 

 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 ( 2017-2016للعام الدراسي )  تحقيق( –ي )حديث التحرير الصحفقرر تقرير م

 -معلومات أساسية : –أ 

 تحقيق( -صحفي)حديثالتحرير ال اسم المقرر 1

 التعليم فيالصحافة واالذاعة والتليفزيون  التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي  4( نظري + )        2)   معتمدةعدد الوحدات / الساعات ال 4

 متوفر)   √  (       غير متوفر)  ( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %     99,47بنسبة      ( ناجح     190عدد  )  نتيجة االمتحان  -

 , % 53بنسبة       ( راسب       1عدد )   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %   51.30)          % ( ممتاز   11) 

 %  ( مقبول                 9.43)        ( جيد    27.74%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريف الحديث الصحفي ووظائفه. - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع الحديث الصحفي. -

 خطوات إعداد الحديث الصحفي. -

 الحديث الصحفي.  القوالب الفنية المستخدمة في كتابة  -

 تعريف التحقيق الصحفي ووظائفه. -

 أنواع التحقيق الصحفي. -

 خطوات إعداد التحقيق الصحفي. -

 القوالب الفنية المستخدمة في كتابة التحقيق الصحفي. -

الفرق بين الحديث  الصحفي والتحقيق الصحفي والفنون  -

 الصحفية األخرى. 

 % 90 ي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتوي األساس -

 85)  √    ( <          84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85)  √    ( <          84-60)      (    60> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات مطورة  − أساليب التعليم والتعلم  -

 حل المشكالت   استراتيجية −

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات   −

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجية البيان العملي −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 استراتيجية االكتشاف −

 استراتيجية لعب األدوار  −

 العروض التعليمية −

 حوار صحفي وتحقيق صحفي  ذكر: عملاألعمال الفصلية ت −



 
 

 )  √    ( نظري             )   √   ( شفوي  طريقة تقويم الطالب  -

 )   √   ( أعمال فصلية     )    √   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

)   √  ( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( غير  لوسائل المعينة ا-

 متوافرة 

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

 متوافرة 

 قيود في توفير اإلمكانيات المطلوبة للتدريب العملي   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.79  -يم الطالب للمقرر:نتيجة تقو  -5

إضافة فصل جديد عن التحرير الصحفي في ظل التطور   − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التكنولوجي. 

عمل زيارات لمقر الصحف المصرية للوقوف على طبيعة  −

 عملية التحرير في الصحيفة. 

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مقترحات التطوير في العام   ما تم تنفيذه من -8

 السابق 
 عمل ورش عمل

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

) 
 القيام بزيارات إلحدى الصحف. 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

إدارة الكلية والهيئة  في النصف األول  ية زيارات ميدان الجانب العملي

 المعاونة

 أستاذ المقرر في النصف األول  إضافة فصل  الجانب النظري

 

 هناء السيد                          /أ.م. دمشرف القسم                               دعاء عبدهللا فكري            /أ.م. داستاذ المقرر: 

                                       التوقيع :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 2018-2017)  للعام الدراسي تحقيق( –ي )حديث التحرير الصحف قررتقرير م

 -معلومات أساسية : –أ 

 تحقيق( -صحفي)حديثالتحرير ال اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر)   √  (       غير متوفر)  ( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -ت متخصصة :معلوما –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 97.38نسبة النجاح       ( ناجح   186عدد  )  نتيجة االمتحان  -

 % 2.62نسبة الرسوب    ( راسب    5عدد )      

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 لحاصلين عليهاا

 %( جيد جدا 18.32)       ( ممتاز    7.33%)

 ( مقبول               %43.98)         ( جيد   27.75%)

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريف فن التحرير الصحفي. - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أهداف عملية التحرير الصحفي. -

 ماهية فن الحديث الصحفي وكيفية إجرائه.  -

 القوالب الفنية المستخدمة في كتابة الحديث الصحفي.   -

 ماهية فن التحقيق الصحفي وكيفية إجرائه.  -

 القوالب الفنية المستخدمة في كتابة التحقيق الصحفي. -

الفرق بين الحديث  الصحفي والتحقيق الصحفي والفنون  -

 الصحفية األخرى. 

 حفي. اآللي في عملية التحرير الص استخدام الحاسب -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)  √    ( <         84-60)      (    60> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85)    √  ( <        84-60)      (    60> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات مطورة.1 تعليم والتعلم أساليب ال -

 حل المشكالت  .استراتيجية2

 التعلم القائم على المشروعات   .استراتيجية3

 العصف الذهني .4

 التعلم التعاوني  .استراتيجية5

 المناقشة وحلقات البحث  .استراتيجية6

 البيان العملي .استراتيجية7

 التعلم الذاتي .استراتيجيات8

 االكتشاف  .استراتيجية9

 لعب األدوار .استراتيجية10

 العروض التعليمية .11

 )   √   ( شفوي       ( نظري             )  √   طريقة تقويم الطالب  -

 )    √   ( عملي      )   √  ( أعمال فصلية   



 
 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

 يب العمليقيود في توفير اإلمكانيات المطلوبة للتدر   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.23  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إضافة نماذج تطبيقية عن فنون المقال والتقرير بطريقة  − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البيان العملي.

 عقد ورش عمل ومعارض  لفنون التحرير الصحفي  −

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مقترحات التطوير في العام  ما تم تنفيذه من  -8

 السابق 
 إضافة جزء عن التحرير الصحفي في ظل التطور التكنولوجي

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

) 

زيارات لمقر الصحف المصرية للوقوف على طبيعة عملية  

 التحرير في الصحيفة عوائق إدارية ومادية

 -ادم :خطة التطوير للمقرر للعام الق -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الترم األول  الزيارات الميدانية الجانب العملي
إدارة الكلية والهيئة 

 المعاونة

 أستاذ المقرر الترم األول  إضافة فصل  الجانب النظري

 

 مشرف القسم أ.د/ حنان يشار                                                       استاذ المقرر: د/منى جمال بيوضة              

 التوقيع :                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 2019-2018للعام الدراسي )  تحقيق( –)حديث  التحرير الصحفيمقرر تقرير 

 -معلومات أساسية : –أ 

 تحقيق( -ثصحفي)حديالتحرير ال اسم المقرر 1

 الصحافة واالذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر)   √  (       غير متوفر)  ( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )   √ ( متوفر    )    ( غير متوفر المتحاننظام المراجعة الخارجية ل 6

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 221 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 215 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    %99.53نسبة النجاح      ( ناجح    214عدد  )  نتيجة االمتحان  -

 % 0.47نسبة الرسوب   ( راسب        1 عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا  42.79)      ( ممتاز  32.56%)  

 ( مقبول                  %6.05)    ( جيد     18.13% )  

 -تدريس المقرر: – 2

 فن التحرير الصحفي. تعريف - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أهداف ووظائف ومتطلبات عملية التحرير الصحفي.  -

 ماهية فن الحديث الصحفي وكيفية إجرائه.  -

 القوالب الفنية المستخدمة في كتابة الحديث الصحفي.   -

 ماهية فن التحقيق الصحفي وكيفية إجرائه.  -

 أنواع التحقيق الصحفي. -

 ة التحقيق الصحفي.القوالب الفنية المستخدمة في كتاب -

الفرق بين الحديث الصحفي والتحقيق الصحفي والفنون   -

 الصحفية األخرى. 

 استخدام الحاسب اآللي في عملية التحرير الصحفي.  -

 أثر التطور التكنولوجي على فن التحرير الصحفي.  -

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)  √    ( <             84-60)      (    60> )      (  ريس بمحتوي المقرر  مدي التزام القائمين بالتد -

 85)    √  ( <            84-60)      (    60> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   محاضرات مطورة. - أساليب التعليم والتعلم  -

 حل المشكالت.  استراتيجية-

 .      علم القائم على المشروعاتالت استراتيجية  -

 التعلم التعاوني   استراتيجية  - 

 المناقشة وحلقات البحث   استراتيجية - 

 البيان العملي استراتيجية - 

 التعلم الذاتي  استراتيجيات - 

 االكتشاف  استراتيجية  -

 لعب األدوار  استراتيجية   -

 العروض التعليمية    -

 



 
 

 )   √   ( شفوي           ( نظري               )  √ طريقة تقويم الطالب  -

 )    √   ( عملي       منتصف الفصل )   √   ( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

 قيود في توفير اإلمكانيات المطلوبة للتدريب العملي   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.19  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

عقد ورش تدريبية بصفة دورية لتدريب الطالب علي كيفية   -المقرر :مقترحات تحسين  -6

 تحرير وإخراج الفنون الصحفية. 

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 تم التنفيذ 

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

) 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 أستاذ المقرر الترم األول  إضافة فصل  الجانب النظري

 

 شار      القسم أ.د/ حنان ي مشرف                                               استاذ المقرر: د/منى جمال بيوضة  

                     التوقيع:

 

 

 

 

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 (  2020 - 2019للعام الدراسي )  تحقيق( –ي )حديث التحرير الصحفقرر تقرير م

 -معلومات أساسية : –أ 

 تحقيق( -صحفي)حديثالتحرير ال اسم المقرر 1

 التعليم فيالصحافة واالذاعة والتليفزيون  التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر)   √  (       غير متوفر)  ( النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 مدرس واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 148 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    %100( ناجح       بنسبة 148عدد  )  نتيجة االمتحان  -

 %  -( راسب       بنسبة    -عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا % 47,97% ( ممتاز  )  13,5) 

 %  ( مقبول                 10,8( جيد     )  27.7%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريف الحديث الصحفي ووظائفه. - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع الحديث الصحفي. -

 خطوات إعداد الحديث الصحفي. -

 القوالب الفنية المستخدمة في كتابة الحديث الصحفي.   -

 تعريف التحقيق الصحفي ووظائفه. -

 أنواع التحقيق الصحفي. -

 خطوات إعداد التحقيق الصحفي. -

 القوالب الفنية المستخدمة في كتابة التحقيق الصحفي. -

الفرق بين الحديث  الصحفي والتحقيق الصحفي والفنون  -

 الصحفية األخرى. 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85)  √    ( <84-60)      (    60)      ( > مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85)  √    ( <84-60)      (    60)      ( > مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات مطورة  − أساليب التعليم والتعلم  -

 استراتيجية حل المشكالت   −

 استراتيجية التعلم القائم على المشروعات   −

 العصف الذهني −

 استراتيجية التعلم التعاوني  −

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث −

 استراتيجية البيان العملي −

 استراتيجيات التعلم الذاتي  −

 استراتيجية االكتشاف −

 استراتيجية لعب األدوار  −

 عليميةالعروض الت −

 حوار صحفي وتحقيق صحفي  األعمال الفصلية تذكر: عمل −



 
 

 )  √    ( نظري             )   √   ( شفوي  طريقة تقويم الطالب  -

 )   √   ( أعمال فصلية     )    √   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

 المطلوبة للتدريب العمليقيود في توفير اإلمكانيات    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.79  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إضافة فصل جديد عن التحرير الصحفي في ظل التطور   − -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التكنولوجي. 

عمل زيارات لمقر الصحف المصرية للوقوف على طبيعة  −

 عملية التحرير في الصحيفة. 

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 عمل ورش عمل

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

) 
 القيام بزيارات إلحدى الصحف. 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

إدارة الكلية والهيئة  في النصف األول  زيارات ميدانية  الجانب العملي

 المعاونة

 أستاذ المقرر في النصف األول  إضافة فصل  الجانب النظري

 

 هناء السيد                         /أ.م. دمشرف القسم                دعاء عبدهللا فكري           /أ.م. داستاذ المقرر: 

 التوقيع :                                                

 



 
 

 دراسي  مقررتقرير عن 
 2016/2017للعام األكاديمي 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 معلومات أساسية  -أ

 التربية الميدانية  اسم المقرر:  -1
 جميع االقسام التخصص  -۲
 الفرقة الثالثة   الفرقة:المستوي  -۳
 عملي (  4نظري + )(   ) عدد الساعات المعتمدة عدد المقررات: -4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان  -5
 متوافر                       غير متوافر         √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان: -6
 جميع اعضاء هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس  -7

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:  - 1
 606 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر :  -2
 595 الطالب الذين ادوا االمتحان:عدد  -3

 - :رسب عدد                  595:  ناجح عدد نتيجة االمتحان: -
 

النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين  
 عليها :

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 جيد جدا   (69( ممتاز , عدد) 519عدد )   

 جيد  (6عدد)

 ( راسب0عدد )         ( مقبول1عدد ) 

 % جيد جدا   11.59  ,% امتياز  99.32  

 % مقبول   0.16  ,% جيد     1.00  
 تدريس المقرر : -2

لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني بالكلية وتحديد  1   تدريسها يتم التي الموضوعات
 االهداف الخاصة بالتربية الميدانية.  

 التعرف علي المدرسة واالدارة ومشاهدة مواقف التدريس الحقيقية.   2
اجراء جلسات المشاهدة والتدريس المصغر وتحديد مواقف القوة والضعف     3

 لتعلم بالمدرسة. في اداء المدرسين ومصادر ا



 
 

استمرار جلسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في اعداد الخطة   4
 التدريسية والتخطيط لمصادر التعلم التي سينتجها الطالب المعلم 

تدريس حصتين كاملتين يوميًا باشراف المعلم المتعاون والمشرف التربوي  5
 وتصميم مصادر التعلم

قاللية ومسئولية كاملة والبدء في انتاج تدريس حصتين كاملتين يوميا باست 6
 مصادر التعلم. 

االستمرار في تدريس حصتين يوميًا في اطار المسئولية الكاملة عن    7
 التدريس واستمرار انتاج مصادر التعلم.

االستمرار في تدريس حصتين يوميا والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة    8
 لمصادر التعلم.

تدريس حصتين والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة للتالميذ  االستمرا في  9
 ومهارات وضع االمتحانات. 

اقامة ندوة في الكلية لمناقشة خبرات الطالب المعلم لتحديد جدوي برنامج  10
 التدريب الميداني من وجهه نظر الطالب.

 تقويم الطالب من جانب ادارة المدرسة والمشرف التربوي.   11
 من جانب لجنة التقييم بالكلية. التقويم النهائي  12

 
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر
     %                                                 % 

مدي تغطية االمتحان لمحتويات  -
 المقرر

      

 √  المقننة المباشرة المالحظة اساليب التعليم والتعلم  -
 √    مصغر تدريس جلسات
        √              مناقشة جلسات
 √   الدراسي  الفصل في أنشطة
                  √                     عمل ورش
  √                         ندوات

 
 √نظري                           شفوي   الطالب تقويم طريقة-

 √عملي                     √ فصلية أعمال
 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3
 

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة   العلمية المراجع



 
 

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  المعينة الوسائل
 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات

    -: وتنظيمية إدارية قيود -4
  : لممقرر الطالب تقويم نتيجة -5
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر تحسين مقترحات -6

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

 الخارجي للمراجع  مالحظات يوجد ال الخارجيين اجعين المر مالحظات-7
 العام في مقترحات من تنفيذه ماتم-8

 السابق
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  •
 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

 التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

 -:  القادم للعام  للمقرر التطوير خطة  -10
 التنفيذ  عن المسئول            التطوير توقيت             التطوير توصيف   التطوير مجاالت
 الكلية ادارة            المقرر تدريس قبل       الكترونية نماذج توفير العملي  المجال

 

 / القسم رئيس/                      /التاريخ                    محمد الحكم  عبد صباح/  المادة منسق اسم

 

 

 

 

 تقرير عن مقرر دراسي 
 2017/2018للعام األكاديمي 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 معلومات أساسية  -أ

 التربية الميدانية  اسم المقرر:  -1
 جميع االقسام التخصص  -۲
 الفرقة الثالثة   الفرقة:المستوي  -۳
 عملي (  4نظري + )(   ) المعتمدة عدد المقررات:عدد الساعات  -4



 
 

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان  -5
 متوافر                       غير متوافر         √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان: -6
 جميع اعضاء هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس  -7

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:  - 1
 761 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر :  -2
 751 عدد الطالب الذين ادوا االمتحان: -7

 2 :رسب عدد      750:        ناجح عدد نتيجة االمتحان: -
 

النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين  
 عليها :

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 جيد جدا   ( 81( ممتاز  عدد)  653عدد )  

 جيد ( 8عدد ) 

 ( راسب2عدد )         ( مقبول7عدد ) 

 % جيد جدا  10.78 ،% امتياز86.95  

 % مقبول  0.93  ،% جيد   1.06   
 تدريس المقرر :  -2

لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني بالكلية وتحديد  1 الموضوعات التي يتم تدريسها  
 االهداف الخاصة بالتربية الميدانية.  

 التعرف علي المدرسة واالدارة ومشاهدة مواقف التدريس الحقيقية.   2
اجراء جلسات المشاهدة والتدريس المصغر وتحديد مواقف القوة والضعف     3

 لتعلم بالمدرسة. في اداء المدرسين ومصادر ا
استمرار جلسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في اعداد الخطة   4

 التدريسية والتخطيط لمصادر التعلم التي سينتجها الطالب المعلم 
تدريس حصتين كاملتين يوميًا باشراف المعلم المتعاون والمشرف التربوي  5

 وتصميم مصادر التعلم
قاللية ومسئولية كاملة والبدء في انتاج تدريس حصتين كاملتين يوميا باست 6

 مصادر التعلم. 
االستمرار في تدريس حصتين يوميًا في اطار المسئولية الكاملة عن    7

 التدريس واستمرار انتاج مصادر التعلم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة    8



 
 

 لمصادر التعلم.
تدريس حصتين والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة للتالميذ  االستمرا في  9

 ومهارات وضع االمتحانات. 
اقامة ندوة في الكلية لمناقشة خبرات الطالب المعلم لتحديد جدوي برنامج  10

 التدريب الميداني من وجهه نظر الطالب.
 تقويم الطالب من جانب ادارة المدرسة والمشرف التربوي.   11
 التقويم النهائي من جانب لجنة التقييم بالكلية.  12

 
 

مدي التزام القائمين بالتدريس   -
 بمحتوي المقرر 

     %                                                 % 

مدي تغطية االمتحان لمحتويات   -
 المقرر

      

 √  المقننة المباشرة المالحظة التعليم والتعلم اساليب  -
 √    مصغر تدريس جلسات
        √              مناقشة جلسات
 √   الدراسي  الفصل في أنشطة
                  √                     عمل ورش
  √                         ندوات

 
 √نظري                           شفوي   الطالب  تقويم طريقة-

 √عملي                     √ فصلية أعمال
 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3
 

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة   العلمية  المراجع
 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  المعينة الوسائل

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات
    -: وتنظيمية إدارية قيود -8
  :  لممقرر  الطالب تقويم نتيجة -9
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر تحسين مقترحات -10

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

 الخارجي للمراجع  مالحظات يوجد ال الخارجيين اجعين المر مالحظات-7



 
 

 في مقترحات من تنفيذه ماتم-8
السابق  العام  

 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  •
 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

  التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

 -: القادم للعام  للمقرر  التطوير خطة -10
 التنفيذ  عن المسئول            التطوير توقيت             التطوير توصيف   التطوير مجاالت
 الكلية ادارة            المقرر تدريس قبل       الكترونية نماذج توفير العملي المجال

 

 /القسم رئيس/                      /التاريخ                   محمد الحكم عبد صباح/  المادة  منسق اسم

 

 

 

 

 

 

 تقرير عن مقرر دراسي 
 2018/2019للعام األكاديمي 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 معلومات أساسية  -أ

 التربية الميدانية  اسم المقرر:  -1
 جميع االقسام التخصص  -۲
 الفرقة الثالثة   الفرقة:المستوي  -۳
 عملي (  4نظري + )(   ) عدد الساعات المعتمدة عدد المقررات: -4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان  -5
 متوافر                       غير متوافر         √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان: -6
 جميع اعضاء هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس  -7

 معلومات متخصصة  -ب 



 
 

   إحصائيات:  - 1
 1000 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر :  -2
 991 عدد الطالب الذين ادوا االمتحان: -11

 11 :رسب عدد        989:  ناجح عدد نتيجة االمتحان: -
 

النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين  
 عليها :

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 جيد جدا  (  98  ( ممتاز عدد) 864عدد )  

 جيد ( 13عدد ) 

 ( راسب11عدد )         ( مقبول5عدد ) 

 % جيد جدا   9.88% امتياز    87.18  

 % مقبول   0.50% جيد             1.31   
 

 

 

 تدريس المقرر : -2

لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني بالكلية وتحديد  1 الموضوعات التي يتم تدريسها  
 االهداف الخاصة بالتربية الميدانية.  

 التعرف علي المدرسة واالدارة ومشاهدة مواقف التدريس الحقيقية.   2
اجراء جلسات المشاهدة والتدريس المصغر وتحديد مواقف القوة والضعف     3

 لتعلم بالمدرسة. في اداء المدرسين ومصادر ا
استمرار جلسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في اعداد الخطة   4

 التدريسية والتخطيط لمصادر التعلم التي سينتجها الطالب المعلم 
تدريس حصتين كاملتين يوميًا باشراف المعلم المتعاون والمشرف التربوي  5

 وتصميم مصادر التعلم
قاللية ومسئولية كاملة والبدء في انتاج تدريس حصتين كاملتين يوميا باست 6

 مصادر التعلم. 
االستمرار في تدريس حصتين يوميًا في اطار المسئولية الكاملة عن    7

 التدريس واستمرار انتاج مصادر التعلم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة    8



 
 

 لمصادر التعلم.
االستمرا في تدريس حصتين والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة للتالميذ   9

 ومهارات وضع االمتحانات. 
اقامة ندوة في الكلية لمناقشة خبرات الطالب المعلم لتحديد جدوي برنامج  10

 ميداني من وجهه نظر الطالب.التدريب ال
 تقويم الطالب من جانب ادارة المدرسة والمشرف التربوي.   11
 التقويم النهائي من جانب لجنة التقييم بالكلية.  12

 
مدي التزام القائمين بالتدريس   -

 بمحتوي المقرر 
     %                                                 % 

لمحتويات  مدي تغطية االمتحان  -
 المقرر

      

 √  المقننة المباشرة المالحظة اساليب التعليم والتعلم  -
 √    مصغر تدريس جلسات
        √              مناقشة جلسات
 √   الدراسي  الفصل في أنشطة
                  √                     عمل ورش
  √                         ندوات

 
 √نظري                           شفوي   الطالب  تقويم طريقة-

 √عملي                     √ فصلية أعمال
 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3
 

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة   العلمية  المراجع
 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  المعينة الوسائل

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات
    -: وتنظيمية إدارية قيود -12
  :  لممقرر  الطالب تقويم نتيجة -13
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر تحسين مقترحات -14

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

 الخارجي للمراجع  مالحظات يوجد ال الخارجيين اجعين المر مالحظات-7
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • في مقترحات من تنفيذه ماتم-8



 
 

السابق  العام  بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  • 
 عمل  ورش عقد •

  التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

 -: القادم للعام  للمقرر  التطوير خطة -10
 التنفيذ  عن المسئول            التطوير توقيت             التطوير توصيف   التطوير مجاالت
 الكلية ادارة            المقرر تدريس قبل       الكترونية نماذج توفير العملي المجال

 

 /القسم رئيس/                      /التاريخ                   محمد الحكم عبد صباح/  المادة  منسق اسم

 

 

 

 دراسي  مقررتقرير عن 
 2019/2020للعام األكاديمي 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 معلومات أساسية  -أ

 التربية الميدانية  اسم المقرر:  -1
 االقسامجميع  التخصص  -۲
 الفرقة الثالثة   الفرقة:المستوي  -۳
 عملي (  4نظري + )(   ) عدد الساعات المعتمدة عدد المقررات: -4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان  -5
 متوافر                       غير متوافر         √ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان: -6
 جميع اعضاء هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس  -7

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:  - 1
 1022 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر :  -2
 982 عدد الطالب الذين ادوا االمتحان: -15

      سبار ال عدد              (982  :)  ناجح عدد نتيجة االمتحان: -
(25)   



 
 

97 % 
 

النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين  
 عليها :

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 جيد جدا   (   عدد )   ( ممتاز , عدد)

 جيد  (  عدد)

 ( راسب0عدد )         ( مقبول  عدد ) 

 % جيد جدا     ,% امتياز     

 % مقبول        ,% جيد       
 

 تدريس المقرر : -2

لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني بالكلية وتحديد  13   تدريسها يتم التي الموضوعات
 االهداف الخاصة بالتربية الميدانية.  

 التعرف علي المدرسة واالدارة ومشاهدة مواقف التدريس الحقيقية.   14
اجراء جلسات المشاهدة والتدريس المصغر وتحديد مواقف القوة والضعف     15

 لتعلم بالمدرسة. في اداء المدرسين ومصادر ا
استمرار جلسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في اعداد الخطة   16

 التدريسية والتخطيط لمصادر التعلم التي سينتجها الطالب المعلم 
تدريس حصتين كاملتين يوميًا باشراف المعلم المتعاون والمشرف التربوي  17

 وتصميم مصادر التعلم
قاللية ومسئولية كاملة والبدء في انتاج تدريس حصتين كاملتين يوميا باست 18

 مصادر التعلم. 
االستمرار في تدريس حصتين يوميًا في اطار المسئولية الكاملة عن    19

 التدريس واستمرار انتاج مصادر التعلم.
االستمرار في تدريس حصتين يوميا والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة    20

 لمصادر التعلم.
االستمرا في تدريس حصتين والتدريب علي مهارات التقويم المناسبة للتالميذ   21

 ومهارات وضع االمتحانات. 
اقامة ندوة في الكلية لمناقشة خبرات الطالب المعلم لتحديد جدوي برنامج  22

 ميداني من وجهه نظر الطالب.التدريب ال
 تقويم الطالب من جانب ادارة المدرسة والمشرف التربوي.   23
 التقويم النهائي من جانب لجنة التقييم بالكلية.  24



 
 

 
مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -

 المقرر
     %                                                 % 

مدي تغطية االمتحان لمحتويات  -
 المقرر

      

 √  المقننة المباشرة المالحظة اساليب التعليم والتعلم  -
 √    مصغر تدريس جلسات
        √              مناقشة جلسات
 √   الدراسي  الفصل في أنشطة
                  √                     عمل ورش
  √                         ندوات

 
 √نظري                           شفوي   الطالب تقويم طريقة-

 √عملي                     √ فصلية أعمال
 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3
 

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة   العلمية المراجع
 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  المعينة الوسائل

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات
    -: وتنظيمية إدارية قيود -16
  : لممقرر الطالب تقويم نتيجة -17
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر تحسين مقترحات -18

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

 الخارجي للمراجع  مالحظات يوجد ال الخارجيين اجعين المر مالحظات-7
 العام في مقترحات من تنفيذه ماتم-8

 السابق
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  •
 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

 التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

 -:  القادم للعام  للمقرر التطوير خطة  -10
 التنفيذ  عن المسئول            التطوير توقيت             التطوير توصيف   التطوير مجاالت
 الكلية ادارة            المقرر تدريس قبل       الكترونية نماذج توفير العملي  المجال



 
 

 

 / القسم رئيس/                      /التاريخ                    محمد الحكم  عبد صباح/  المادة منسق اسم

 

 



 

( 16نموذج رقم )   
( 2018/2019تقرير مقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص)  

-معلومات أساسية : –أ   

 تكنولوجيا التعليم في التخصص  اسم المقرر 1

 جميع الشعب عدا قسم تكنولوجيا  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   2( نظري + )      2)       ات المعتمدةعدد الوحدات / الساع 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس وعضو هيئة معاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ئيات :اإلحصا – 1

 204  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 204 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          7.36راسب  12عدد %92.64عدد  ناجح192 نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   %9.31        ممتاز   0.49%    

 مقبول  %35.78           جيد          47.06%

 ضعيف1.96%

 -تدريس المقرر : – 2

 توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 تابع توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -2

 متابع توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعلي -3

 الوسائط المتعددة   -4

 تابع الوسائط المتعددة -5

 تابع الوسائط المتعددة -6

 السبورة الذكية -7

 تابع السبورة الذكية -8

 التعليم من بعد   -9

 تابع التعليم من بعد   -10

 التعليم اإللكتروني -11

 النشر اإللكتروني -12

 تابع النشر اإللكتروني -13

 %  ي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتو -

 85<            84-60     √        60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي√محاضرات نظرية        √       أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية  √دراسة حالة            √          

 األعمال الفصلية )تذكر( :   امتحان نصف الفصل الدراسي

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ لميةالمراجع الع -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 74   -الب للمقرر:نتيجة تقويم الط -5



 

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر    -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة   -2

 عقد ورش عمل   -3

 

 التوجد مالحظات للمراجعين الخارجيين )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة   -2

 عقد ورش عمل   -3

 

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  :  -10

 سئول عن التنفيذالم توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

توفير نماذج  - المجال العملى  

الكترونية  

 متعلقة بالمادة  

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر 

    

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد مصطفي كامل عصر

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



 

( 16نموذج رقم )   

( 2017/2018ر تكنولوجيا التعليم في التخصص)تقرير مقر   

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم في التخصص  اسم المقرر 1

 جميع الشعب عدا قسم تكنولوجيا  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   2ظري + )    ( ن  2)       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس وعضو هيئة معاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 179  لتحقين بالمقررعدد الطالب الم -

 175 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         %11.17عدد راسب 20 % 88.83عدد  ناجح159 نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  %2.79          ممتاز   1.12%    

 مقبول    %68.16      جيد       16.76%   

 

 -تدريس المقرر : – 2

 توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 تابع توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -2

 تابع توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -3

 الوسائط المتعددة   -4

 ائط المتعددةتابع الوس -5

 تابع الوسائط المتعددة -6

 السبورة الذكية -7

 تابع السبورة الذكية -8

 التعليم من بعد   -9

 تابع التعليم من بعد   -10

 التعليم اإللكتروني -11

 النشر اإللكتروني -12

 تابع النشر اإللكتروني -13

 %  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84-60     √        60>         لقائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام ا -

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

 تدريب عملي√محاضرات نظرية        √       أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية  √دراسة حالة            √          

 األعمال الفصلية )تذكر( :   امتحان نصف الفصل الدراسي

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة        √ المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 %    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر    -4 -ترحات تحسين المقرر :مق -6

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة   -5

 عقد ورش عمل   -6

 

 التوجد مالحظات للمراجعين الخارجيين )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 نية جديدة للمقرر اضافة برامج الكترو -4

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة   -5

 عقد ورش عمل   -6

 

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  :  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

توفير نماذج  - لعملى  المجال ا

الكترونية  

 متعلقة بالمادة  

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر 

    

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد مصطفي كامل عصر

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



 

( 16نموذج رقم )   

( 2016/2017تخصص)تقرير مقرر تكنولوجيا التعليم في ال  

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم في التخصص  اسم المقرر 1

 جميع الشعب عدا قسم تكنولوجيا  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس وعضو هيئة معاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 82  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 82 الطالب الذين أدوا االمتحان  عدد -

 %          1.21عدد راسب  %  98.79عدد  ناجح81 نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المئويبببة % للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  %36.59        ممتاز   29.27%

 مقبول %2.44    جيد       30.49% 

 -تدريس المقرر : – 2

 توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 تابع توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -2

 تابع توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم -3

 الوسائط المتعددة   -4

 تابع الوسائط المتعددة -5

 تابع الوسائط المتعددة -6

 السبورة الذكية -7

 تابع السبورة الذكية -8

 التعليم من بعد   -9

 تابع التعليم من بعد   -10

 التعليم اإللكتروني -11

 النشر اإللكتروني -12

 تابع النشر اإللكتروني -13

 %  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 85<            84-60     √        60>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي√محاضرات نظرية        √       أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية  √دراسة حالة            √          

 تذكر( :   امتحان نصف الفصل الدراسياألعمال الفصلية )

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  √ المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة √  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %77.5    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 

 ة للمقرر  اضافة برامج الكترونية جديد   -7 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة   -8

 عقد ورش عمل   -9

 

 التوجد مالحظات للمراجعين الخارجيين )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -7

 دة  اضافة الطالب على جروب خاص بالما  -8

 عقد ورش عمل   -9

 

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  :  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

توفير نماذج  - المجال العملى  

الكترونية  

 متعلقة بالمادة  

  

 ادارة الكلية ل تدريس المقرر قب

    

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد مصطفي كامل عصر

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 – 2016 )نظم سياسية وسياسات اإلعالم(تقرير مقرر 

 

 معلومات أساسية :  –أ 

 نظم سياسية وسياسات اإلعالم  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر متبع الختيار لجنة االمتحانات النظام ال 5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 82 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 81 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %93.82بنسبة )         ( ناجح  76عدد ) االمتحان  نتيجة -

 ( %6.17بنسبة   )          ( راسب  5عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جداً      %23 ,45%( ممتاز      )  6.17)   

 ( مقبول %28  ,39)   ( جيد     35% ,80)   

 تدريس المقرر:  – 2

السياسي،  - الموضوعات التي تم تدريسها  - النظام  مفهوم  محتواه،  ومناقشة  المقرر،  عن  مقدمة 

 وخصائص النظم السياسية ،و تصنيفات النظم السياسية. 

 نظم الحكم الحديثة العامة  -

 حدود المسئولية السياسة  -

وتصنيفاتها  - السياسية  األحزاب  بنشأة  الطالب  تعريف 

السياسية   التنظيم ووظائفها،واألحزاب  إلى   .. التعددية  من 

الواحد..إلى التعددية، واألحزاب فى الدساتير المصرية، واألحزاب 

 يناير.  25بعد ثورة 

الثاني  - المبحث  ،و  المجتمع  في  االتصال  السياسي ووظائف  النظام 

والحاضر،  "الماضى  فى  والسياسة  اإلعالم  بين  العالقة  مالمح 

ف واإلعالم  السياسة  بين  العالقة  البديل وواقع  واإلعالم  مصر  ى 

مصر ثورة  بعد  البديل   2011يناير  25والسلطة  ..واإلعالم 

 والحراك السياسى. 

السياسة  - مفهوم  حيث  من  اإلعالمية  السياسة  الطالب   تعريف 

والخطط اإلعالمية،  للسياسة  العام  واإلطار  اإلعالمية،   اإلعالمية 

ة وتقييم اإلعالميالسياسة  وخصائص السياسة اإلعالمية، ومصادر  

وأهمية والخطط  السياسات   اإلعالمية،  السياسة  وإدارة  اإلعالمية، 

 شاملة.إعالمية وطنية سياسات إنجاز 

 النظام السياسي والحرية اإلعالم   -
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النسبة المئوية % لما تم تدريسه من  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من محتوى المقرر الدراسي 95%

تدريس بمحتوي  مدي التزام القائمين بال -

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

 85)√( <          84-60)   (        60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   المحاضرة المطورة  - أساليب التعليم والتعلم  -

  إستراتيجية التعلم التعاوني   -

      استراتيجيات التعلم الذاتي  -

 )√( شفوي            )√( نظري         طريقة تقويم الطالب  -

 ) ( عملي      )√( أعمال فصلية      

 اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد   قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.97 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:  -5

 يناير. 25النظم السياسية في مصر بعد ثورة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للمقرر. إضافة ساعات تطبيقية -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 ال يوجد  

 يناير. 25النظم السياسية في مصر بعد ثورة  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر. -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  االت التطوير مج

النظم السياسية في مصر   -

 يناير.  25بعد ثورة 

إضافة ساعات تطبيقي   -

 للمقرر بالالئحة

 3/أ/ 3

 3/ب/3

 3/د/ 3

 الجانب التطبيقي -

 العام الحالي  -

 أستاذ المقرر  -

 

 

 إدارة الكلية  -

                           هناء السيدمشرف القسم /ا.د.                                   د/ هشام رشدى خيرهللاستاذ المقرر:  أ

         التوقيع:   
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 2018 – 2017تقرير مقرر )نظم سياسية وسياسات اإلعالم( 

 

 معلومات أساسية :  –أ 

 نظم سياسية وسياسات اإلعالم  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 الثالثة   قة / المستوي الفر 3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 179 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 174 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %94.83بنسبة )            ( ناجح 165عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %5.17بنسبة   )              ( راسب  9عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جداً %14 ,37)        %( ممتاز  5 ,75) 

 ( مقبول %58  ,62)       ( جيد     16% ,09)

 تدريس المقرر:  – 2

السياسي،  - الموضوعات التي تم تدريسها  - النظام  مفهوم  محتواه،  ومناقشة  المقرر،  عن  مقدمة 

 وخصائص النظم السياسية ،و تصنيفات النظم السياسية. 

 امة نظم الحكم الحديثة الع -

 حدود المسئولية السياسة  -

وتصنيفاتها  - السياسية  األحزاب  بنشأة  الطالب  تعريف 

التنظيم  إلى   .. التعددية  من  السياسية  ووظائفها،واألحزاب 

الدساتير المصرية، واألحزاب  التعددية، واألحزاب فى  الواحد..إلى 

 يناير.  25بعد ثورة 

المب - ،و  المجتمع  في  االتصال  ووظائف  السياسي  الثاني النظام  حث 

والحاضر،  "الماضى  فى  والسياسة  اإلعالم  بين  العالقة  مالمح 

البديل  واإلعالم  مصر  فى  واإلعالم  السياسة  بين  العالقة  وواقع 

..واإلعالم البديل والحراك   2011يناير  25والسلطة بعد ثورة مصر

 السياسى.

السياسة  - مفهوم  حيث  من  اإلعالمية  السياسة  الطالب   تعريف 

وا والخططاإلعالمية  اإلعالمية،  للسياسة  العام  اإلعالمية،    إلطار 

السياسة اإلعالمية، ومصادر   اإلعالمية وتقييم السياسة  وخصائص 

وأهمية والخطط  السياسات   اإلعالمية،  السياسة  وإدارة  اإلعالمية، 

 شاملة.إعالمية وطنية سياسات إنجاز 

 النظام السياسي والحرية اإلعالم  -
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النسبة المئوية % لما تم تدريسه من  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من محتوى المقرر الدراسي 95%

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

 85)√( <             84-60)   (          60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   المحاضرة المطورة  - أساليب التعليم والتعلم  -

  إستراتيجية التعلم التعاوني   -

      استراتيجيات التعلم الذاتي  -

 )√( شفوي           )√( نظري              طريقة تقويم الطالب  -

 ) ( عملي          )√( أعمال فصلية     

 اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 جد ال يو   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.12  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عالقة األحزاب السياسية بالتطور الديمقراطي . -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 

مقراطي بعد ثورة لتطور الديدراسة وضع األحزاب السياسية وعالقتها با

 . يناير

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر   ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ة التطوير للمقرر للعام القادم : خط -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

عالقة األحزاب السياسية   -

 بالتطور الديمقراطي . 

 3/ب/3 - 3/أ/ 3

 3/د/ 3

 أستاذ المقرر عام الحالي والقادم ال

 

 مشرف القسم /ا.د.حنان يشار                                    د/ هشام رشدى خيرهللا    استاذ المقرر:  

         التوقيع:   
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 2019 – 2018)نظم سياسية وسياسات اإلعالم( قرير مقررت

 معلومات أساسية :  –أ  

 اسات اإلعالم ية وسيسنظم سيا اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى  التخصص  2

 الثالثة   الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  مين بالتدريس عدد القائ 7

 معلومات متخصصة: –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 207 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 199 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %88.44بنسبة )         ( ناجح  176عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %11.55بنسبة   )          ( راسب  23عدد )

لناجحين طبقا  النسبة المئوية % ل -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جداً %5 ,52)       %( ممتاز    2 ,51)

 ( مقبول %68  ,84)      ( جيد     11% ,55)

 -تدريس المقرر: – 2

السياسي،  - الموضوعات التي تم تدريسها  - النظام  مفهوم  محتواه،  ومناقشة  المقرر،  عن  مقدمة 

 ات النظم السياسية. وخصائص النظم السياسية ،و تصنيف

 نظم الحكم الحديثة العامة  -

 حدود المسئولية السياسة  -

وتصنيفاتها  - السياسية  األحزاب  بنشأة  الطالب  تعريف 

التنظيم  إلى   .. التعددية  من  السياسية  ووظائفها،واألحزاب 

الواحد..إلى التعددية، واألحزاب فى الدساتير المصرية، واألحزاب 

 يناير.  25بعد ثورة 

ا - الثاني النظام  المبحث  ،و  المجتمع  في  االتصال  لسياسي ووظائف 

والحاضر،  "الماضى  فى  والسياسة  اإلعالم  بين  العالقة  مالمح 

البديل  واإلعالم  مصر  فى  واإلعالم  السياسة  بين  العالقة  وواقع 

مصر ثورة  بعد  البديل   2011يناير  25والسلطة  ..واإلعالم 

 والحراك السياسى. 

اإل - السياسة  الطالب   السياسة تعريف  مفهوم  حيث  من  عالمية 

والخطط اإلعالمية،  للسياسة  العام  واإلطار  اإلعالمية،   اإلعالمية 

اإلعالمية وتقييم السياسة  وخصائص السياسة اإلعالمية، ومصادر  

وأهمية والخطط  السياسات   اإلعالمية،  السياسة  وإدارة  اإلعالمية، 

 شاملة.إعالمية وطنية سياسات إنجاز 

 م السياسي والحرية اإلعالم النظا -
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النسبة المئوية % لما تم تدريسه من  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من محتوى المقرر الدراسي 95%

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

 85)√( <            84-60)   (                  60> (   ) مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   المحاضرة المطورة  - أساليب التعليم والتعلم  -

  إستراتيجية التعلم التعاوني   -

      استراتيجيات التعلم الذاتي  -

 )√( شفوي             )√( نظري        طريقة تقويم الطالب  -

 ) ( عملي           )√( أعمال فصلية 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.01 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:  -5

 دور اإلعالم في مراحل التطور الديمقراطي.  مقترحات تحسين المقرر:  -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 التطور الديمقراطي.دور اإلعالم في مراحل  

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ة التطوير للمقرر للعام القادم : خط -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

دور اإلعالم في مراحل التطور  -

 الديمقراطي.

 4/د/ 3 - 4/جـ/ 3

 4/ا/ 3
 أستاذ المقرر لي والقادم العام الحا

 

 مشرف القسم /ا.د.حنان يشار                                        د/ هشام رشدى خيرهللااستاذ المقرر: 

 التوقيع:   
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019 )نظم سياسية وسياسات اإلعالم(تقرير مقرر 

 

 معلومات أساسية :  –أ 

 نظم سياسية وسياسات اإلعالم  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوى التخصص  2

 الثالثة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 152 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 151 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%98,1( ناجح  بنسبة )148عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%1,99( راسب  بنسبة   )3عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جداً %18,5%( ممتاز      )  3,31) 

 مقبول (  %29,14( جيد     )47,02%)

 ( راسب اليحه1,99%)

 تدريس المقرر:  – 2

السياسي،  - الموضوعات التي تم تدريسها  - النظام  مفهوم  محتواه،  ومناقشة  المقرر،  عن  مقدمة 

 وخصائص النظم السياسية ،و تصنيفات النظم السياسية. 

 نظم الحكم الحديثة العامة  -

 حدود المسئولية السياسة  -

بنشأة   - الطالب  وتصنيفاتها تعريف  السياسية  األحزاب 

التنظيم  إلى   .. التعددية  من  السياسية  ووظائفها،واألحزاب 

الواحد..إلى التعددية، واألحزاب فى الدساتير المصرية، واألحزاب 

 يناير.  25بعد ثورة 

الثاني  - المبحث  ،و  المجتمع  في  االتصال  السياسي ووظائف  النظام 

ف والسياسة  اإلعالم  بين  العالقة  والحاضر، مالمح  "الماضى  ى 

البديل  واإلعالم  مصر  فى  واإلعالم  السياسة  بين  العالقة  وواقع 

مصر ثورة  بعد  البديل   2011يناير  25والسلطة  ..واإلعالم 

 والحراك السياسى. 

السياسة  - مفهوم  حيث  من  اإلعالمية  السياسة  الطالب   تعريف 

والخطط  اإلعالمية،  للسياسة  العام  واإلطار  ة، اإلعالمياإلعالمية 

اإلعالمية وتقييم السياسة  وخصائص السياسة اإلعالمية، ومصادر  

وأهمية والخطط  السياسات   اإلعالمية،  السياسة  وإدارة  اإلعالمية، 

 شاملة.إعالمية وطنية سياسات إنجاز 
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 النظام السياسي والحرية اإلعالم   -

النسبة المئوية % لما تم تدريسه من  -

 للمقررالمحتوي األساسي 
 من محتوى المقرر الدراسي 95%

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

 85)√( <    84-60)   (    60)  ( > مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   المحاضرة المطورة  - أساليب التعليم والتعلم  -

  إستراتيجية التعلم التعاوني   -

  استراتيجيات التعلم الذاتي  -

 )√( نظري             )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب  -

 )√( أعمال فصلية       ) ( عملي 

 اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 79.97 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:  -5

 يناير. 25النظم السياسية في مصر بعد ثورة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إضافة ساعات تطبيقية للمقرر. -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 ال يوجد  

 يناير. 25النظم السياسية في مصر بعد ثورة  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 ساعات تطبيقية للمقرر.إضافة  -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

النظم السياسية في مصر   -

 يناير.  25بعد ثورة 

إضافة ساعات تطبيقي   -

 للمقرر بالالئحة

 3/أ/ 3

 3/ب/3

 3/د/ 3

 الجانب التطبيقي -

 الحالي العام  -

 أستاذ المقرر  -

 

 

 إدارة الكلية  -

 هناء السيد مشرف القسم /ا.د.                               د/ هشام رشدى خيرهللاستاذ المقرر:  أ

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

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

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

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

 -تدريس المقرر : – 6
  الموضوعات التي تم تدريسها -

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

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

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

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

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

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( مراجعة



   

 

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

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

 :أدخال تجارب جديدة مثل -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

صيانة التجارب المتوفرة  -2
 الحالية

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

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

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 التعميمى)نظريات التعمم (عمم النفس  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الثالثة الفرقة / المستوي 3

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

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط بالتدريسعدد القائمين  7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 321 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 318 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

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

 ( مقبول23,2)     (جيد 36,1)

 -تدريس المقرر : – 6

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر النطرى  محتوى المقـرر العممى  -4
 معنى التجريب 

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

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 دراسة عمم النفس التعميمىاهمية  -2

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



   

 

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

   نظريات انتقال أثر التعمم -29 أجزاء منحنيات التعمم       

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

 نظريات التعمم االكالسيكية  )بافموف(   -31 تجربة المتاهه المغطاة 

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

 االجتماعى باندورانظريات التعمم  -نظريات التعمم هل  -33 تجربة القرص

 نظريات التعمم الحديثة )بياجيه( -34 تجربة النسر 

 نظريات التعمم الحديثة )جانية( -35 مراجعة

 نظريات التعمم الحديثة)برونر (  -36 مراجعة 

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
التطوير في 

 المعمل  

 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل تجربة المتاهة  -1
 الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 

العام القادم) حسب 
المتوفرة االمكانات 

 لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

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

 التوقيع                                           

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
  تقرير مقرر دراسي

 2019/ 2018التعمم ( عامعمم النفس التعميمى)نظريات 
 

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

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

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

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

 

 معنى التجريب 
 مراحل التحريب فى معمل عمم النفس 

 تعريف عمم النفس التعميمى -2

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

 اهمية دراسة عمم النفس التعميمى -3

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

   -6 نظريات انتقال أثر التعمم -6أجزاء منحنيات التعمم                            
 

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

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



   

 

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

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير 

 في المعمل  
 توصيف التطوير

أدخال تجارب جديدة مثل  -1
 تجربة المتاهة الكهربائية 

 صيانة التجارب المتوفرة الحالية -2

 توقيت التطوير 
العام القادم) حسب االمكانات 

 المتوفرة لمكمية (

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي           



   

 

 2020/ 2019عمم النفس التعميمى)نظريات التعمم ( عام
 

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

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

 
 محتوى المقـرر النطرى 

 
 معنى التجريب 

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

 معنى التجربة 
 خطوات التجربة 

اهمية دراسة عمم النفس  -6
 التعميمى

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

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

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

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة المتاهه المغطاة 
 )بافموف( 

نظريات التعمم االكالسيكية   -11 تجربة الرسم بالمرآة بواسطة العداد



   

 

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

نظريات التعمم االجتماعى 
 باندورا

نظريات التعمم الحديثة  -13 تجربة النسر 
 )بياجيه(

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

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

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

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

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

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

النفسية والمؤثرة عمى المجتمع في 
 –الظروف الراهنة مثل الشائعات 

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

 في التعصب والشائعات
 

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01



   

 

 مجاالت التطوير 
تم أدخال -

الموضوعات والتى 
التعصب تمثمت في 
 والشائعات

 

 توصيف التطوير
سوف يتم  أخالق المجتمع الطالبى -

النشأة  –مناقشتة من خالل )المعنى 
 - االنحدار االخالقىمدى  –

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

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

 –طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول

توقيت 
 التطوير 

 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 منى سعيدد 

 
                   د منى سعيد     اسم منسق المادة : 

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

 



   

 

 



 

 

 

 6106/6107عمم النفس االجتماعى عا م   تقرير مقرر دراسي
  

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

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

 عميها
 جيد جدا160 -  ممتاز  25

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

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

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

 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10
 انماط التنشئة االجتماعية -11



 

 

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

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

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

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

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

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

 وجدت (
1- 
2- 
3- 

تنفيذه من مقترحات التطوير في ما تم  -8
 العام السابق

 تم أدخال الموضوعات والتى تمثمت في الشائعات-1

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

 تم  تنقيذ المقترحات -1

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
 التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات 

والتى تمثمت في 
التعصب 
 والشائعات

 توصيف التطوير
سوف يتم مناقشتة  -

الشائعات من 
 –خالل )المعنى 

مدى  –النشأة 
األنواع  –انتشارها 
طرق  –االسباب 

 توقيت التطوير 
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود



 

 

 الحمول –التحكم   
 

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

                  التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

 

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

 
 -معمومات أساسية : –أ 

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

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

 جيد جدا
 ( مقبول  26.4   )  (جيد  40.0  ) 

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

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى وعالقته بالعموم  -2
 األخرى

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

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

 %100 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -



 

 

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

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

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

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

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

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

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

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

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 وير توقيت التط
 العام القادم

 المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

    
    

 
                              أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

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



 

 

 2019/ 2018عمم النفس االجتماعى عام
 

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

 عميها
 - جيد جدا288   -ممتاز 41

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

المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس االجتماعى  -2
 وعالقته بالعموم األخرى

المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج التاريخى  -3
) 

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

 عميها (
 مؤسسات التنشئة االجتماعية-10



 

 

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

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

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

 –عمى المجتمع في الظروف الراهنة مثل الشائعات 
 الغش -التعصب 

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

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

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

 
 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 توصيف التطوير
بالنسبة لموضوع التعصب سوف  -

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

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ

أمانى  أ.د
عبد 



 

 

 والشائعات
 

 الحمول  –طرق الوقاية  –
بالنسبة لموضوع الشائعات سوف  -

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

 –طرق التحكم   –االسباب 
 الحمول

 المقصود

    
    
 

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

 
  6109التاريخ  :     /   /                                                                       التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقرير مقرر دراسي
 2020/ 2019عمم النفس االجتماعى عام



 

 

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

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

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

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

 دراسته
المجاالت المرتبطة ، بعمم النفس  -2

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

 التاريخى (
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -4

 الوصفى(
المناهج البحث المتبعة لدراسته )المنهج -5

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 



 

 

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 مجاالت التطوير 

تم أدخال -
الموضوعات والتى 
تمثمت في التعصب 

 والشائعات
 

 توصيف التطوير
سوف  أخالق المجتمع الطالبى -

يتم مناقشتة من خالل )المعنى 
االنحدار مدى  –النشأة  –

طرق  –االسباب  - االخالقى
 الحمول  –الوقاية 

فى بالنسبة لموضوع الشائعات  -
سوف يتم جائحة الكورونا

 –مناقشتة من خالل )المعنى 
 –مدى انتشارها  –النشأة 

طرق التحكم   –األنواع االسباب 
 الحمول –

 توقيت التطوير 
 العام القادم

المسئول 
 عن التنفيذ
أ.د أمانى 

عبد 
 المقصود

 
             أ.د أمانى عبد المقصود   اسم منسق المادة : 

 
                             :               المقصود عبد أمانى       يعالتوق
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 6106/6102للعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
  

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 608 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 596 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

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

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

% نمب تم تدرٌسه من انمحتىي 

 األسبسً نهمقرر
 عدد الساعات محتوى المقرر

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

 2 التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة الفرعونٌة"

 4 التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة الٌونانٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 اإلسالمٌة "التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة والغربٌة"

 2 التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً اإلسالمً"

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

 2 أهمٌته ومنهج دراسته –تارٌخ التعلٌم 

 2 الحدٌثةاألوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

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

 بمحتوي المقرر 
 )      ( <60    )      (60-84 

 ( > )85 

مدي تغطٌة االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

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

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 

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

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

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

 نهجمٍع.

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

 لمشكلة ضٌق الوقت لألساتذة. معٌدٌن( وذلك تجنبا  

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

 أثناء المحاضرة.

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

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

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

 قبل، والتمس تفعٌله.

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

المسئول عن  توقيت التطوير توصيف التطوير
 التنفيذ

إمكانٌات 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌات 
 التدرٌس 

المحاضر المسئول  قبل تدرٌس المقرر تقسٌم الطالب لمجموعات   
عن  تدرٌس 
 المقرر

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

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

 قسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 معلومات أساسية : –أ 

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 768 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 750 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

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

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 التربٌة فً المجتمعات البدائٌة.

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة "التربٌة 

 الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " التربٌة 
 الٌونانٌة"

4 

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة المسٌحٌة"

 2 التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة اإلسالمٌة "

التربٌة فً العصور الحدٌثة  " التربٌة االوربٌة 

 والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق العربً 
 اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام الدولة األوضاع 

 الحدٌثة

2 

 2 مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد علً

 2 التعلٌم من نهاٌة حكم محمد علً وحتى االحتالل

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

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

 ( > )85 

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

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

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

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 )إن وجدت(

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

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

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

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

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

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر  شراء مراجع حدٌثة للمكتبة 

إمكانٌا
ت 
 التدرٌس 

إعداد بنك أسئلة للمقرر لتدرٌب الطالب 
 على األنماط المختلفة للتقوٌم  

المحاضر المسئول عن  تدرٌس  قبل تدرٌس المقرر
 المقرر

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

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

  تارٌخ التربٌة والتعلٌم اسم المقرر 1

 أصول التربٌة  التخصص 2

 ثالثةالفرقة ال الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1009 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 988 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -
 الحاصلٌن علٌها

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

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورٌة –تارٌخ التربٌة والتعلٌم 

 2 المجتمعات البدائٌة.التربٌة فً 

التربٌة فً المجتمعات الشرقٌة القدٌمة 

 "التربٌة الفرعونٌة"

2 

التربٌة فً المجتمعات الغربٌة القدٌمة " 
 التربٌة الٌونانٌة"

4 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 المسٌحٌة"

2 

التربٌة فً العصور الوسطى "التربٌة 

 اإلسالمٌة "

2 

العصور الحدٌثة  " التربٌة التربٌة فً 

 االوربٌة والغربٌة"

2 

التربٌة فً العصور الحدٌثة "فً الشرق 
 العربً اإلسالمً"

2 

  الجزء الثانً: نظام التعلٌم فً مصر

األوضاع التعلٌمٌة واالجتماعٌة قبل قٌام 

 الدولة الحدٌثة

2 

مقومات نظام التعلٌم الحدٌث فً عهد محمد 

 علً

2 

نهاٌة حكم محمد علً وحتى التعلٌم من 

 االحتالل

2 

 2 التعلٌم تحت االحتالل البرٌطانً

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

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

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

 بحاث أاألعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل 

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

 -للتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

 نمب ذً  نة من ذب د  نهجمٍع. المدر 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين                  -2
 وجدت(

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

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

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

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

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

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

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

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

 عن تدرٌس انمقرر

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

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 
 معمومات أساسية : –أ 

 تاريخ التربية والتعميم  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة الثالثة الفرقة/ المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 معمومات متخصصة : – ب
 -اإلحصائيات : – 0

 1222 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1219 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 عميها الحاصمين

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

 -تدريس المقرر : – 9

 %122 الموضوعات التي تم تدريسها -

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

  الجزء األول: تاريخ التربية

 2 مقدمة ضرورية –تاريخ التربية والتعميم 

 2 التربية في المجتمعات البدائية.

التربية في المجتمعات الشرقية القديمة "التربية 
 الفرعونية"

2 

التربية في المجتمعات الغربية القديمة " 
 التربية اليونانية"

4 

التربية في العصور الوسطى "التربية 
 المسيحية"

2 

 2التربية في العصور الوسطى "التربية 
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 اإلسالمية "

التربية في العصور الحديثة  " التربية 
 االوربية والغربية"

2 

التربية في العصور الحديثة "في الشرق 
 العربي اإلسالمي"

2 

  الجزء الثاني: نظام التعميم في مصر

األوضاع التعميمية واالجتماعية قبل قيام 
 الدولة الحديثة

2 

محمد  مقومات نظام التعميم الحديث في عهد
 عمي

2 

التعميم من نهاية حكم محمد عمي وحتى 
 االحتالل

2 

 2 التعميم تحت االحتالل البريطاني

 2 1973 – 1952التعميم في ظل الثورة 
 

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

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

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

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
 Google Classroom(√      ) 

Facebook               (√) 

               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 

 (√)            قناة عمى اليوتيوب

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

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

 لما في ذلك من فائدة لمجميع. المدرج

مالحظات المراجعين الخارجيين                  -7
 )إن وجدت(

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

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

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

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

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

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

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

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

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

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

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

 ارجي:أ.د/ سميرة محمد شندالمراجع الخ
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  6106/6102جقزيز يقزر دراسي 

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

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

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

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

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

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

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -اإلحصبئيبت : – 0

 616 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 665 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

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

 ( 1.98(         %  )12راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 انحبصهٍٍ عهٍهبنهتمذٌزاد 

 ( جٍذ جذا27.15( يًتبس     )29.85)

 ( يمجىل22.93( جٍذ      )26.67)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهبانحنشئة 

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

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

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

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

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

  (   أعًبل فصهٍخ )عًهً 26 )       (    % 

 -اإليكبنبت انًحبحة نهحذريس : -3
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 ( يتىافزح )( يتىافزح ثذرجخ يحذودح )( غٍز يتىافزح) انًزاجع انعهًٍخ -

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

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

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

انحطىيز في يب جى جنفيذه ين يقحزحبت  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

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

 لظى : انعهىو انتزثىٌخ وانُفظٍخ 

 يعهىيبت أسبسية : –أ 

 األصىل االجتًبعٍخ نهتزثٍخ  اطى انًمزر 1

 أصىل انتزثٍخ  انتخصص 2

 انفزلخ انثبنثخ  انفزلخ / انًظتىي 3

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

  انُظبو انًتجع الختٍبر نجُخ االيتحبَبد 5

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

 1 عذد انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض 7

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

 يعهىيبت يحخصصة : –ة 

 -:اإلحصبئيبت  – 0

 759 عذد انطالة انًهتحمٍٍ ثبنًمزر -

 749 عذد انطالة انذٌٍ أدوا االيتحبٌ  -

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

 ( 0.4(         %  )3راطت: عذد)

انُظجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب  -

 نهتمذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍهب

 جذا( جٍذ 15.62( يًتبس     )15.55)

 ( يمجىل35.91( جٍذ      )32.58)

 -جذريس انًقزر : – 6

 %166 انًىضىعبد انتً تى تذرٌظهب -

% نًب تى تذرٌظه يٍ انًحتىي األطبطً  -

 نهًمزر
 عذد انسبعبت     يححىي انًقزر

 4 أصىل انحزبية: يذخم يفبهيًً

 6 انحنشئة االجحًبعية: يفهىيهب وأسبسيبجهب

 4 انحزبية وانًجحًع

 6 انحزبية وانثقبفة

 6 انعىنًة وانعكبسبجهب عهً انحعهيى وانثقبفة

 
يذي انتشاو انمبئًٍٍ ثبنتذرٌض ثًحتىي  -

 انًمزر 

 )      ( <66    )      (66-84 

 ( > )85 

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًىضىعبد  -

 انًمزر

 )      ( <66    )      (66-84 

   (> )85 

 ( يحبضزاد َظزٌخ )      ( تذرٌت عًهً) وانتعهىأطبنٍت انتعهٍى  -

 ( أَشطخ فصهٍخدراطخ حبنخ       )  )     (

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

 وانتعهى 

 %      )      ( شفىي86( َظزي  )   طزٌمخ تمىٌى انطالة -

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

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

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

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

   -قيىد إدارية وجنظيًية: -4

 %  -نحيجة جقىيى انطالة نهًقزر: -5

  -1 -يقحزحبت جحسين انًقزر : -6

2- 

3- 

)إٌ يالحظبت انًزاجعين انخبرجيين  -2

 وجذد (

1- 

2- 

3- 

يب جى جنفيذه ين يقحزحبت انحطىيز في  -8

 انعبو انسببق

1-  

2-  

3-  

)يب هً يب نى يحى جنفيذه ين يقحزحبت  -9

 و األطجبة (

1- 

2- 

3- 

 -خطة انحطىيز نهًقزر نهعبو انقبدو : -01

 انًسئىل عن انحنفيذ جىقيث انحطىيز جىصيف انحطىيز يجبالت انحطىيز

شزاء يزاجع حذٌثخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

 نهًكتجخ 

 نجُخ شزاء انكتت  لجم تذرٌض انًمزر 

إعذاد ثُك أطئهخ  إيكبٍَبد انتذرٌض 

نهًمزر نتذرٌت 

انطالة عهى 

األًَبط انًختهفخ 

 نهتمىٌى  

انًحبضز انًظئىل عٍ  تذرٌض  لجم تذرٌض انًمزر

 انًمزر

 اطى يُظك انًبدح: د/ ٌبطز يًٍىٌ عجبص

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 أصول التربية: مدخل مفاهيمى

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة

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

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

 عدم توافر االمكانات والماديات   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 زيادة التفاعل والمشاركة مع الطالب -2

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 العام السابقفي 

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

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

1- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
متعدد فى لممقرر 

 انماط االسئمة 
لتدريب الطالب 
عمى األنماط 

 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 عباساسم منسق المادة: د/ ياسر ميمون 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 مدخل مفاهيمى :أصول التربية

 6 التنشئة االجتماعية: مفهومها وأساسياتها

 4 التربية والمجتمع

 6 التربية والثقافة
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 6 العولمة وانعكاساتها عمى التعميم والثقافة
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

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

1-  
2-  
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 د/ ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: 

 2222التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6106/6102  ) 

 سم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة ق

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 ال سمٌر شرف د / نو

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 607 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 601 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

 ( راسب   -( ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,15( ممتاز  91)     

 % 44,33( جٌد جدا   201)    



   

 

 %     61,29(جٌد   178)    

 % 79,21( مقبول   131)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

ساسً % لما تم تدرٌسه من المحتوي األ -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

عن طرق التدرٌس  األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

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

 ر متوافرةغٌ

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

ة كنماذج توضٌحٌ

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

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

 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                               

 (06نموذج رقم )



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

(6102  /6108 ) 

 لنفسٌة قسم : .العلوم التربوٌة وا

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 420 ملتحقٌن بالمقررعدد الطالب ال -

 413 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

(  413%          عدد       %            ) 100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   09,3( ممتاز  13)     

 % 00,20جدا  ( جٌد  84)    

 %     48 ,80(جٌد   205)    



   

 

 % 09,28( مقبول   118)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8 طرق التدرٌس العامة  

 6 التعلٌمٌة  األهداف 

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

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

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 قالساب

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  لتطوٌرتوصٌف ا مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  إمكانٌات التدرٌس 

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

تخطٌط المقرر فى  ات التدرٌس إمكانٌ

   صورة إلكترونٌة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

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

                 رئٌس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود               



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6108 /6109  ) 

 قسم : .العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1000 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 984 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

( 984%          عدد       %            )    100عدد     نتٌجة االمتحان  -

 ( راسب   -ناجح        )   

النسبة المئوٌة % للناجحٌن طبقا للتقدٌرات  -

 الحاصلٌن علٌها

 %   14,17( ممتاز  171)     

 % 60,29( جٌد جدا   296)    



   

 

 %     61,28(جٌد   286)    

 % 79,22( مقبول   227)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 مفهوم طرٌقة التدرٌس  

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

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

 أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة  –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



   

 

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 لٌها  تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب ع

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

نسخ فٌدٌوهات  ات التدرٌس إمكانٌ

توضٌحٌة كنماذج 

لتفعٌل طرق التدرٌس 

 الحدٌثة 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد بنك أسئلة  إمكانٌات التدرٌس 

للمقرر لتدرٌب 

الطالب على األنماط 

 المختلفة للتقوٌم  

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 مقررال

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

 الحميد 

                                رئيس مجلس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود

 



   

 

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الثالثة ( 

 (6109 /6161  ) 

 .العلوم التربوٌة والنفسٌة  قسم :

 -معلومات أساسية : –أ 

 طرق تدرٌس نوعٌة  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدرٌس  التخصص 2

 الفرقة الثالثة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختٌار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمٌن بالتدرٌس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د / نوال سمٌر شرف 

 د / إسالم عبد الحمٌد 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -ت :اإلحصائيا – 0

 1022 عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

 999 عدد الطالب الذٌن أدوا االمتحان  -

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

 %  0, 6    بنسبة ( راسب  6)   عدد

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



   

 

 % 40,30( جٌد جدا   302)     ٌن علٌهاالحاصل

 %     94,34(جٌد   347)    

 % 69,26( مقبول   265)  

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

% لما تم تدرٌسه من المحتوي األساسً  -

 للمقرر

عدد     محتوى المقرر

 الساعات 

 2 لتدرٌس  مفهوم طرٌقة ا

 8  طرق التدرٌس العامة 

 6 األهداف التعلٌمٌة  

 6 األنشطة التعلٌمٌة  

 2 الوسائل التعلٌمٌة وأسس اختٌارها 

 2 مهارات التدرٌس  

 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلٌة   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلٌة )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق التدرٌس 

  أسالٌب التعلٌم والتعلم الحدٌثة –العامة 

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طرٌقة تقوٌم الطالب -

( أعمال فصلٌة )عملً 20 )    ( % 



   

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

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

 غٌر متوافرة

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

) 

1- 

2- 

نفيذه من مقترحات التطوير في العام ما تم ت -8

 السابق

 تحدٌث المحتوى العلمى تبعاً للمستجدات  -1

إعداد نماذج لألنشطة واألسئلة متنوعة تبعاً لتنوع أنماط  -2

 تعلم الطالب .لتدرٌب الطالب علٌها  

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

 األسباب (

1- 

2- 

 -لعام القادم :خطة التطوير للمقرر ل -01

 المسئول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر  توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر 

شراء مراجع حدٌثة  إمكانٌات التدرٌس 

 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدرٌس المقرر 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانٌات التدرٌس 

تتناسب مع الفروق 

  الفردٌة للطالب 

ون المحاضر قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

إعداد عروض  إمكانٌات التدرٌس 

   توضٌحٌة  للمقرر 

المحاضرون  قبل تدرٌس المقرر

المساهمون فى تدرٌس 

 المقرر

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

                                 إيمان حمدى عماررئيس مجلس القسم : أ .د / 

 

 


