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 (;6ًَٕرج سلى )

 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     
 جبيؼخ / انًُٕفٛخ

 كهٛخ / انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 انًششٔع فٙ يجبل انزخصص اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -6

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -7

 انشاثؼخ انفشلخ / انًغزٕٖ -8

( ػًه9ٙ)  ( َظش٘ + ) غبػبد انًؼزًذحػذد انٕدذاد / ان -9  

 ٔظغ انُظبو غجمب نألدخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد  -:

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

( يؼٛذ 6( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  6)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 إلدصبئٛبد:ا -6

  ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

 688 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (  %        :99.9( ثُغجخ  ) 687ػذد)    َبجخ : 

 (  %       ::.5(  ثُغجخ  ) 6ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       :99.9(  687جخ  )ثُغيًزبص :    

          %5( 5ثُغجخ  )جٛذ جذا : 

             %5(  5ثُغجخ  )جٛذ :      

        % 5( 5:   ثُغجخ  ) يمجٕل

 رذسٚظ انًمشس: -7

 

 

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 9  شٚف ثٓبغشح خهفٛخ َظشٚخ ػٍ يبدح انًششٔع ٔانزؼ 6

ئعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ فٗ ػشض ػذد يٍ انًشبسٚغ  7
 9  انفُٛخ فٗ يجبالد انفٍ انًخزهفخ.

 9  ٔسشخ ػًم رعى ػصف ػذد كجٛش يٍ األفكبس ٔالزشاح انخبيبد  8

 ثُبء انزطجٛك انؼًهٙ ٔانفُٙ نهًششٔع فٙ يجبل انزخصص. 9
 

 9 

ٔسؤٚخ انًكَٕبد  ٔانًشبسكخ   ثُبء لذسح انطبنت ػهٙ انزشكٛت :

 انفبػهخ 

 فٙ يجًٕػخ راد ْذف ٔادذ .     
 

 9 

 9  جًغ انجٛبَبد ٔػًم رمشٚش فؼهٗ ػٍ يب عٕف ٚزى رُفٛزِ  ;

 9  ثذاٚبد رمغٛى انؼًم ٔرٕصٚغ انًٓبو خالل جًبػبد يزؼبَٔخ  7
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 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 9  لشزّ ٔيُبلشخ غشق انزُفٛز أخزٛبس انزصًٛى ثؼذ يُب 8

 9  ثذاٚبد انؼًم انفُٗ يٍ دٛث اخزٛبس انخبيبد ٔرذذٚذْب ٔيُبلشزٓب 9

 9  ثذاٚخ ٔظغ انخبيبد انًخزبسح ٔانجذء فٗ انزُفٛز ٔػًم انزصًًٛبد  65

رذذٚذ انًٓبساد ٔانخجبساد انالصيخ نزُفٛز انًششٔع رجؼب نهزصًٛى  66
 9  انًخزبس

 9  ؼط انًٓبساد انفُٛخ انجذٚذحانزذسٚت ػهٗ ث 67

 9  ثذاٚخ انخطٕاد األٔنٗ يٍ انزُفٛز ٔثُبء انؼًم انفُٗ ثشكم يجذئٗ 68

 9  يزبثؼخ انزُفٛز يغ ئظبفخ انزمُٛبد انخبصخ 69

ئعزكًبل انؼًم انفُٗ ٔانزغهت ػهٗ انصؼٕثبد ٔانًشكالد انفُٛخ  :6
 9  انزٗ رؼزشض انؼًم.

خالل انؼصف انزُْٗ ٔانزذسٚت ػهٗ  رجبٔص انًشكالد انفُٛخ يٍ ;6
 9  يبنًٓبساد انالصيخ.

ئعزكًبل انؼًم انفُٗ ٔٔظخ يمزشدبد ثشأٌ ئظبفخ ثؼط  67
 9  انؼُبصش.

رجٓٛض انؼُبصش انًعبفخ ثشكم يُفصم خبسجٛب ثذاٚخ ثؼًم  68
 9  انزصًًٛبد.

 9  ئعزكًبل رُفٛز انؼُبصش انًعبفخ يغ ٔظغ انًفشداد ػهٛٓب. 69

 9  ٓبء يٍ انؼُبصش انًبظخ ٔئظبفخ انهًغبد انُٓبئٛخ.اإلرُ 75

 9  ئظبفخ انؼُبصش انغبثمخ انزجٓٛض ٔئظبفزٓب انٗ انؼًم افُٗ . 76

يزبثؼخ رغكٍٛ انؼُبصش ٔانًفشداد انًعبفخ ٔديجٓب فٗ انؼًم  77
 9  انفُٗ.

انشثػ ثٍٛ أجضاء انؼًم انفُٗ ثؼذ ٔظغ انؼُبصش انًعبفخ يٍ خالل  78
 9  نزمُٛبد انًخزهفخ.انخبيبد ٔا

 9  األخزجبس انشفٓٗ 79

 9  انٕلٕف ػهٗ انًشكالد انخبصخ ثغُٓبء انؼًم انفُٗ . :7

 9  ثذاٚخ يشدهخ ئخشاج انؼًم انفُٗ ثشكم َٓبئٗ. ;7

 ئعزكًبل ئخشاح انؼًم انفُٗ ٔٔظغ انهًغبد األخٛشح. 77
 

 9 

ؼشض انششائذٙ  ثمبفخ انطشح ٔانزمذٚى نهزمشٚش انُٓبئٙ نهًششٔع ثبن 78

Power Point  يٍ خالل انـData Show    ٘أٔ ثأٚخ غشٚمخ أخش 

ثبعزخذاو انٕعبئػ انًزؼذدح كًجٕٛرشٚبً فٙ جهغخ ػهُٛخ رمٕو ثاػذادْب  

 انكهٛخ ) نجبَبً ثالثٛخ ( .
 

 9 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًمشس

655%  

ٚظ ثًذزٕٖ يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذس -

 انًمشس

       >8:  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

       >8:  

( يذبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبلشخ ٔدٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    
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 انزذسٚظ :اإليكبَبد انًزبدخ  -8

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد ئداسٚخ لٕٛد ئداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -9

( %  77.79)     َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -:  

  يمزشدبد رذغٍٛ انًمشس -;

يجبالد رذهٛم ثؼط أػًبل انًصٕسٍٚ انزٗ رُبٔنذ  -

 يخزهفخ.

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. -

 رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )ئٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش  -8

 فٙ انؼبو انغبثك

 انصفٛخ.صٚبدح األَشطخ  .6

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انذبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.
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 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -65

ٚشيجبالد انزطٕ  انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش 

رذهٛم ثؼط  -

أػًبل انفُبٍَٛ 

انزٗ رزجغ 

أػًبنٓى 

يجبالد انفٌُٕ 

انًخزهفخ 

 انصبيزخ.

 

 

لٛبو انطبنت ثزذهٛم 

 األػًبل انفُٛخ.

رذهٛم ػًم فُٗ ٔادذ 

 شٓشٚبً 

انطالة يغإنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى ثبنزذسٚظ يغ 

نًؼبَٔخانٓٛئخ ا  

 

 

 اعى يُغك انًبدح:  أ.و.د/ دبيذ ػجبط ججشٚم

 سئٛظ انمغى: أ.د/ يٛالد اثشاْٛى                     انزبسٚخ:   /   /   
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 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     
 جبيؼخ / انًُٕفٛخ

 كهٛخ / انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 انًششٔع فٙ يجبل انزخصص اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -8

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -9

 انشاثؼخ انفشلخ / انًغزٕٖ -65

( ػًه9ٙ)  ( َظش٘ + ) ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -66  

 ٔظغ انُظبو غجمب نألدخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد  -67

( غٛش يزٕفش      √)   (  يزٕافش     ) َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ -68  

( يؼٛذ 6( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  6)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -69  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -66

  ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

 668 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (  %        655( ثُغجخ  ) 668د)  ػذ  َبجخ : 

 (  %       5(  ثُغجخ  ) 5ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       655(  668ثُغجخ  )يًزبص :    

          %5( 5ثُغجخ  )جٛذ جذا : 

             %5(  5ثُغجخ  )جٛذ :      

        % 5( 5):   ثُغجخ   يمجٕل

 رذسٚظ انًمشس: -67

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 9  غشح خهفٛخ َظشٚخ ػٍ يبدح انًششٔع ٔانزؼشٚف ثٓب 6

ئعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ فٗ ػشض ػذد يٍ انًشبسٚغ  7
 9  انفُٛخ فٗ يجبالد انفٍ انًخزهفخ.

 9  ػًم رعى ػصف ػذد كجٛش يٍ األفكبس ٔالزشاح انخبيبد ٔسشخ  8

 ثُبء انزطجٛك انؼًهٙ ٔانفُٙ نهًششٔع فٙ يجبل انزخصص. 9
 

 9 

ثُبء لذسح انطبنت ػهٙ انزشكٛت  ٔسؤٚخ انًكَٕبد  ٔانًشبسكخ  :

 انفبػهخ 

 فٙ يجًٕػخ راد ْذف ٔادذ .     
 

 9 

 9  ى رُفٛزِ جًغ انجٛبَبد ٔػًم رمشٚش فؼهٗ ػٍ يب عٕف ٚز ;

 9  ثذاٚبد رمغٛى انؼًم ٔرٕصٚغ انًٓبو خالل جًبػبد يزؼبَٔخ  7

 9  أخزٛبس انزصًٛى ثؼذ يُبلشزّ ٔيُبلشخ غشق انزُفٛز  8

 9  ثذاٚبد انؼًم انفُٗ يٍ دٛث اخزٛبس انخبيبد ٔرذذٚذْب ٔيُبلشزٓب 9

 9   ثذاٚخ ٔظغ انخبيبد انًخزبسح ٔانجذء فٗ انزُفٛز ٔػًم انزصًًٛبد 65

رذذٚذ انًٓبساد ٔانخجبساد انالصيخ نزُفٛز انًششٔع رجؼب نهزصًٛى  66
 9  انًخزبس
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 9  انزذسٚت ػهٗ ثؼط انًٓبساد انفُٛخ انجذٚذح 67

 9  ثذاٚخ انخطٕاد األٔنٗ يٍ انزُفٛز ٔثُبء انؼًم انفُٗ ثشكم يجذئٗ 68

 9  يزبثؼخ انزُفٛز يغ ئظبفخ انزمُٛبد انخبصخ 69

نؼًم انفُٗ ٔانزغهت ػهٗ انصؼٕثبد ٔانًشكالد انفُٛخ ئعزكًبل ا :6
 9  انزٗ رؼزشض انؼًم.

رجبٔص انًشكالد انفُٛخ يٍ خالل انؼصف انزُْٗ ٔانزذسٚت ػهٗ  ;6
 9  يبنًٓبساد انالصيخ.

ئعزكًبل انؼًم انفُٗ ٔٔظخ يمزشدبد ثشأٌ ئظبفخ ثؼط  67
 9  انؼُبصش.

جٛب ثذاٚخ ثؼًم رجٓٛض انؼُبصش انًعبفخ ثشكم يُفصم خبس 68
 9  انزصًًٛبد.

 9  ئعزكًبل رُفٛز انؼُبصش انًعبفخ يغ ٔظغ انًفشداد ػهٛٓب. 69

 9  اإلرُٓبء يٍ انؼُبصش انًبظخ ٔئظبفخ انهًغبد انُٓبئٛخ. 75

 9  ئظبفخ انؼُبصش انغبثمخ انزجٓٛض ٔئظبفزٓب انٗ انؼًم افُٗ . 76

يجٓب فٗ انؼًم يزبثؼخ رغكٍٛ انؼُبصش ٔانًفشداد انًعبفخ ٔد 77
 9  انفُٗ.

انشثػ ثٍٛ أجضاء انؼًم انفُٗ ثؼذ ٔظغ انؼُبصش انًعبفخ يٍ خالل  78
 9  انخبيبد ٔانزمُٛبد انًخزهفخ.

 9  األخزجبس انشفٓٗ 79

 9  انٕلٕف ػهٗ انًشكالد انخبصخ ثغُٓبء انؼًم انفُٗ . :7

 9  ثذاٚخ يشدهخ ئخشاج انؼًم انفُٗ ثشكم َٓبئٗ. ;7

 ل ئخشاح انؼًم انفُٗ ٔٔظغ انهًغبد األخٛشح.ئعزكًب 77
 

 9 

ثمبفخ انطشح ٔانزمذٚى نهزمشٚش انُٓبئٙ نهًششٔع ثبنؼشض انششائذٙ   78

Power Point  يٍ خالل انـData Show    ٘أٔ ثأٚخ غشٚمخ أخش 

ثبعزخذاو انٕعبئػ انًزؼذدح كًجٕٛرشٚبً فٙ جهغخ ػهُٛخ رمٕو ثاػذادْب  

 ( . انكهٛخ ) نجبَبً ثالثٛخ
 

 9 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًمشس

655%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًمشس

       >8:  

يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

       >8:  

( يذبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

يُبلشخ ٔدٕاس (  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -68

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  
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يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد ئداسٚخ لٕٛد ئداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -69

( % 85.98)      رمٕٚى انطالة نًمشس َزٛجخ -:6  

  يمزشدبد رذغٍٛ انًمشس -;6

رذهٛم ثؼط أػًبل انًصٕسٍٚ انزٗ رُبٔنذ يجبالد  -

 يخزهفخ.

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. -

 رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

ؼٍٛ انخبسجٍٛٛ يالدظبد انًشاج -67

 )ئٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش  -68

 فٙ انؼبو انغبثك

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .6

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب  -69

 ْٙ ٔاألعجبة(

 رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 األعجبة: رشجغ انٗ انذبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.ٔ

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -75

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

رذهٛم ثؼط  -

أػًبل انفُبٍَٛ 

انزٗ رزجغ 

أػًبنٓى 

يجبالد انفٌُٕ 

انًخزهفخ 

 انصبيزخ.

 

 

لٛبو انطبنت ثزذهٛم 

ُٛخ.األػًبل انف  

رذهٛم ػًم فُٗ ٔادذ 

 شٓشٚبً 

انطالة يغإنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 اعى يُغك انًبدح:  أ.و.د/دبيذ ػجبط ججشٚم

 سئٛظ انمغى: أ.د/ يٛالد اثشاْٛى                     انزبسٚخ:   /   /   

 

 

 

 (;6ًَٕرج سلى )

 تقزيز هقزر دراسي
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6102/     6102م األكاديوي   للعا  
 جبيؼخ / انًُٕفٛخ

 كهٛخ / انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 انًششٔع فٙ يجبل انزخصص اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -:6

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -;6

 انشاثؼخ انفشلخ / انًغزٕٖ -67

( ػًه9ٙ)  ( َظش٘ + ) ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -68  

 ٔظغ انُظبو غجمب نألدخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد  -69

( غٛش يزٕفش      √)   (  يزٕافش     ) َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ -75  

( يؼٛذ 6( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  6)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -76  

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -76

 ;66 ًمشسػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبن -

 :66 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

 (  %        655( ثُغجخ  ) 655ػذد)    َبجخ : 

 (  %       5(  ثُغجخ  ) 5ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ غجمب  -

 نهزمذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 %       655(  :66ثُغجخ  )يًزبص :    

          %5( 5)  ثُغجخجٛذ جذا : 

             %5(  5ثُغجخ  )جٛذ :      

        % 5( 5:   ثُغجخ  ) يمجٕل

 رذسٚظ انًمشس: -77

 

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 9  غشح خهفٛخ َظشٚخ ػٍ يبدح انًششٔع ٔانزؼشٚف ثٓب 6

ًخزهفخ فٗ ػشض ػذد يٍ انًشبسٚغ ئعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ان 7
 9  انفُٛخ فٗ يجبالد انفٍ انًخزهفخ.

 9  ٔسشخ ػًم رعى ػصف ػذد كجٛش يٍ األفكبس ٔالزشاح انخبيبد  8

 ثُبء انزطجٛك انؼًهٙ ٔانفُٙ نهًششٔع فٙ يجبل انزخصص. 9
 

 9 

ثُبء لذسح انطبنت ػهٙ انزشكٛت  ٔسؤٚخ انًكَٕبد  ٔانًشبسكخ  :

 انفبػهخ 

 ٙ يجًٕػخ راد ْذف ٔادذ . ف    
 

 9 

 9  جًغ انجٛبَبد ٔػًم رمشٚش فؼهٗ ػٍ يب عٕف ٚزى رُفٛزِ  ;

 9  ثذاٚبد رمغٛى انؼًم ٔرٕصٚغ انًٓبو خالل جًبػبد يزؼبَٔخ  7

 9  أخزٛبس انزصًٛى ثؼذ يُبلشزّ ٔيُبلشخ غشق انزُفٛز  8

 9  بلشزٓبثذاٚبد انؼًم انفُٗ يٍ دٛث اخزٛبس انخبيبد ٔرذذٚذْب ٔيُ 9

 9  ثذاٚخ ٔظغ انخبيبد انًخزبسح ٔانجذء فٗ انزُفٛز ٔػًم انزصًًٛبد  65
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رذذٚذ انًٓبساد ٔانخجبساد انالصيخ نزُفٛز انًششٔع رجؼب نهزصًٛى  66
 9  انًخزبس

 9  انزذسٚت ػهٗ ثؼط انًٓبساد انفُٛخ انجذٚذح 67

 9  شكم يجذئٗثذاٚخ انخطٕاد األٔنٗ يٍ انزُفٛز ٔثُبء انؼًم انفُٗ ث 68

 9  يزبثؼخ انزُفٛز يغ ئظبفخ انزمُٛبد انخبصخ 69

ئعزكًبل انؼًم انفُٗ ٔانزغهت ػهٗ انصؼٕثبد ٔانًشكالد انفُٛخ  :6
 9  انزٗ رؼزشض انؼًم.

رجبٔص انًشكالد انفُٛخ يٍ خالل انؼصف انزُْٗ ٔانزذسٚت ػهٗ  ;6
 9  يبنًٓبساد انالصيخ.

زشدبد ثشأٌ ئظبفخ ثؼط ئعزكًبل انؼًم انفُٗ ٔٔظخ يم 67
 9  انؼُبصش.

رجٓٛض انؼُبصش انًعبفخ ثشكم يُفصم خبسجٛب ثذاٚخ ثؼًم  68
 9  انزصًًٛبد.

 9  ئعزكًبل رُفٛز انؼُبصش انًعبفخ يغ ٔظغ انًفشداد ػهٛٓب. 69

 انًٕظٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

 9  ئٛخ.اإلرُٓبء يٍ انؼُبصش انًبظخ ٔئظبفخ انهًغبد انُٓب 75

 9  ئظبفخ انؼُبصش انغبثمخ انزجٓٛض ٔئظبفزٓب انٗ انؼًم افُٗ . 76

يزبثؼخ رغكٍٛ انؼُبصش ٔانًفشداد انًعبفخ ٔديجٓب فٗ انؼًم  77
 9  انفُٗ.

انشثػ ثٍٛ أجضاء انؼًم انفُٗ ثؼذ ٔظغ انؼُبصش انًعبفخ يٍ خالل  78
 9  انخبيبد ٔانزمُٛبد انًخزهفخ.

 9  األخزجبس انشفٓٗ 79

 9  انٕلٕف ػهٗ انًشكالد انخبصخ ثغُٓبء انؼًم انفُٗ . :7

 9  ثذاٚخ يشدهخ ئخشاج انؼًم انفُٗ ثشكم َٓبئٗ. ;7

 ئعزكًبل ئخشاح انؼًم انفُٗ ٔٔظغ انهًغبد األخٛشح. 77
 

 9 

ثمبفخ انطشح ٔانزمذٚى نهزمشٚش انُٓبئٙ نهًششٔع ثبنؼشض انششائذٙ   78

Power Point  يٍ خالل انـData Show    ٘أٔ ثأٚخ غشٚمخ أخش 

ثبعزخذاو انٕعبئػ انًزؼذدح كًجٕٛرشٚبً فٙ جهغخ ػهُٛخ رمٕو ثاػذادْب  

 انكهٛخ ) نجبَبً ثالثٛخ ( .
 

 9 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًذزٕٖ األعبعٙ انًمشس

655%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًمشس

       >8:  

يزذبٌ نًٕظٕػبد يذٖ رغطٛخ اال -

 انًمشس

       >8:  

( يذبظشاد  √)   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فصهٛخ   √)   

( يُبلشخ ٔدٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    غشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

( أػًبل فصهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبدخ انزذسٚظ : -78
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يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد ئداسٚخ لٕٛد ئداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -79

( %89.99)      َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -:7  

 رذهٛم ثؼط أػًبل انًصٕسٍٚ انزٗ رُبٔنذ يجبالد يخزهفخ. -  يمزشدبد رذغٍٛ انًمشس -;7

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. -

 فٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ.رٕ -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -77

 )ئٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش  -78

 فٙ انؼبو انغبثك

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .6

 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب  -79

 ٔاألعجبة( ْٙ

 رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انذبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕاسد يبنٛخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -85

ُفٛزانًغئٕل ػٍ انز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش  

رذهٛم ثؼط  -

أػًبل انفُبٍَٛ 

انزٗ رزجغ 

أػًبنٓى 

يجبالد انفٌُٕ 

انًخزهفخ 

 انصبيزخ.

لٛبو انطبنت ثزذهٛم 

 األػًبل انفُٛخ.

رمشٚش ػٍ ئدذٖ 

يجبالد انفٍ 

 انزشكٛهٙ شٓشٚب.

انطالة يغإنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

.د/دبيذ ػجبط ججشٚماعى يُغك انًبدح:  أ.و  

 سئٛظ انمغى: أ.د/ يٛالد اثشاْٛى                     انزبسٚخ:   /   /   
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6161   / 6102للعام األكاديوي     

التزبية الفنية قسن:  

 

هعلوهات اساسية -أ   

 انًششٔع اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -77

ٛخرشثٛخ فُ انزخصص -78  

نشاثؼخا انفشلخ / انًغزٕٖ -79  
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( ػًهٙ 9( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕدذاد / انغبػبد انًؼزًذح -:7  

 ٔظغ انُظبو غجمب نالئذخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَبد  -;7

(  يزٕافش        )   ( غٛش يزٕفش     √)   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ -77  

( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ  6 ) ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -78  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلدصبئٛبد: -86

 ;9 ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

ثبجزٛبص لبيٕا ػذد انطالة انزٍٚ  -

 األيزذبٌ

99 

 َزٛجخ االيزذبٌ -

 

        %( 98.9(    ثُغجخ )99ػذد )َبجخ: 

        %( 7,6(     ثُغجخ )7ػذد )ساعت: 

جمب انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ غ -

 نهزمذٚشاد انذبصهٍٛ ػهٛٓب

        ( %ٕٚجذ ال)ثُغجخ  يًزبص:

          % ال ٕٚجذ(ثُغجخ )جٛذ جذا: 

             % (ٕٚجذ ال)ثُغجخ    جٛذ  

        % (ٕٚجذ ال) يمجٕل: ثُغجخ

 

 َظشاً إلنغبء انزمذٚشاد ٔاالكزفبء ثُبجخ أ ساعت فمػ

 

 تذريس الوقزر: -26

 سٚغٓبانًٕظٕػبد انزٙ رى رذ

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

6 

 

 طرح خمفية نظرية عن مادة المشروع والتعريف بيا
 4 

7 

 

إستخدام الوسائل التعميمية المختمفة فى عرض عدد من المشاريع الفنية 
 4  فى مجاالت الفن المختمفة.

8 

 

 ورشة عمل تضم عصف عدد كبير من األفكار واقتراح الخامات 
 4 

9 

 

 .ثُبء انزطجٛك انؼًهٙ ٔانفُٙ نهًششٔع فٙ يجبل انزخصص
  4 

: 

 

 ثُبء لذسح انطبنت ػهٙ انزشكٛت  ٔسؤٚخ انًكَٕبد  ٔانًشبسكخ انفبػهخ 

 فٙ يجًٕػخ راد ْذف ٔادذ .     
 

 4 

; 

 

 جمع البيانات وعمل تقرير فعمى عن ما سوف يتم تنفيذه 
 4 

7 

 

 يام خالل جماعات متعاونة بدايات تقسيم العمل وتوزيع الم
 4 

 4  أختيار التصميم بعد مناقشتو ومناقشة طرق التنفيذ  8
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9 

 

 بدايات العمل الفنى من حيث اختيار الخامات وتحديدىا ومناقشتيا
 4 

 4  بداية وضع الخامات المختارة والبدء فى التنفيذ وعمل التصميمات  65
 4  نفيذ المشروع تبعا لمتصميم المختارتحديد الميارات والخبارات الالزمة لت 66
 4  التدريب عمى بعض الميارات الفنية الجديدة 67
 بداية الخطوات األولى من التنفيذ وبناء العمل الفنى بشكل مبدئى 68

 4 

 متابعة التنفيذ مع إضافة التقنيات الخاصة 69
 4 

فنية التى إستكمال العمل الفنى والتغمب عمى الصعوبات والمشكالت ال :6
 4  تعترض العمل.

تجاوز المشكالت الفنية من خالل العصف الذىنى والتدريب عمى  ;6
 4  مالميارات الالزمة.

 إستكمال العمل الفنى ووضح مقترحات بشأن إضافة بعض العناصر. 67
 4 

تجييز العناصر المضافة بشكل منفصل خارجيا بداية بعمل  68
 4  التصميمات.

 يذ العناصر المضافة مع وضع المفردات عمييا.إستكمال تنف 69
 4 

ضافة الممسات النيائية. 75  اإلتنياء من العناصر الماضة وا 
 4 

ضافتيا الى العمل افنى . 76  إضافة العناصر السابقة التجييز وا 
 4 

 متابعة تسكين العناصر والمفردات المضافة ودمجيا فى العمل الفنى. 77
 4 

العمل الفنى بعد وضع العناصر المضافة من خالل الربط بين أجزاء  78
 4  الخامات والتقنيات المختمفة.

 األختبار الشفيى 79
 4 

 الوقوف عمى المشكالت الخاصة بغنياء العمل الفنى . :7
 4 

 بداية مرحمة إخراج العمل الفنى بشكل نيائى. ;7
 4 

 ئعزكًبل ئخشاح انؼًم انفُٗ ٔٔظغ انهًغبد األخٛشح. 77
  4 

 ثمبفخ انطشح ٔانزمذٚى نهزمشٚش انُٓبئٙ نهًششٔع ثبنؼشض انششائذٙ  78

Power Point  يٍ خالل انـData Show   ٚمخ أخش٘ شأٔ ثأٚخ غ 

ثبعزخذاو انٕعبئػ انًزؼذدح كًجٕٛرشٚبً فٙ جهغخ ػهُٛخ رمٕو ثاػذادْب  

 . انكهٛخ ) نجبَبً ثالثٛخ (
 

 4 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 نًذزٕٖ األعبعٙ انًمشسا

655%   

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًذزٕٖ  -

 انًمشس

  >8:  
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يذٖ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًمشس

  >8:  

 م01/2/6161 يال يالذراس العامهن بذاية ا   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

   انًطٕسح.اعهٕة انًذبظشح 

  ٌانؼًهٙ.اعهٕة انجٛب 

  انزُْٙ.اعهٕة انؼصف 

 ٛجٛخ دم انًشكالد.اعزشار 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انمبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 الي نهاية الفصل الذراسي الثاني م01/2/6161هن 

اعزخذاو انًُصبد اإلنكزشَٔٛخ ٔ شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ 

(WhatsApp   google class room - ) 

  

و 8/7575/:6يُٓب لجم رمٛٛى االػًبل انفُٛخ انزٙ رى االَزٓبء    غشٚمخ رمٕٚى انطالة -

و 8/7575/:6انٙ جبَت االػًبل انزٙ رى رصًًٛٓب ٔرُفٛزْب يٍ   
 انٙ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ انثبَٙ ثغجت اَزشبس جبئذخ كٕسَٔب

 

 

 لتذريس:لاإلهكانات الوتاحة  -22

     ثُك انًؼشفخ   انًشاجغ انؼهًٛخ  -

     ثُك انًؼشفخ   انٕعبئم انًؼُٛخ -

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد ئداسٚخ لٕٛد ئداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -89

)    ( %     َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -:8  

رذهٛم ثؼط أػًبل انًصٕسٍٚ انزٗ رُبٔنذ يجبالد  - يمزشدبد رذغٍٛ انًمشس -;8

 يخزهفخ.

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. -

 رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُٛخ. -

 انالصيخ نهطالة. رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد -

 ئربدخ أيبكٍ يُبعجخ نهطالة. -

 

 

يالدظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -87

 )ئٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش  -88

 فٙ انؼبو انغبثك

 صٚبدح األَشطخ انصفٛخ. .
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يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشدبد )يب  -89

 ْٙ ٔاألعجبة(

  :الوقتزحات

 ٛخ.رٕفٛش يزذف دائى نهزشثٛخ انفُ -

 رٕفٛش انخبيبد ٔانذٔاد انالصيخ نهطالة. -

 ٔاألعجبة: رشجغ انٗ انذبجخ انٗ يٕاسد يبنٛخ.

ٔاَمطبع ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ  :التنفيذاسباب عذم 

 .انذساعخ ثغجت اَزشبس جبئذخ كٕسَٔب

 

 خطة التطويز للوقزر للعام القادم: -01

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

رذهٛم ثؼط أػًبل  -

انفُبٍَٛ انزٗ رزجغ أػًبنٓى 

 يجبالد انفٌُٕ

لٛبو انطبنت ثزذهٛم 

 األػًبل انفُٛخ.

رمشٚش ػٍ ئدذٖ  

يجبالد انفٍ 

  انزشكٛهٙ شٓشٚب.

انطالة يغإنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى ثبنزذسٚظ يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

انزٕلٛغ :                                   يٛالد ئثشاْٛى يزٗ أ.د /  اعى يُغك انًبدح:  

/      انزبسٚخ: /   
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 (2تقارير مادة طباعت منسوجاث )

 الفرقت الرابعت

 تربيت فنيت
 

 

 

 م 6106/6102للعام الجاهعي تقزيز 
 

 م 6102/6102للعام الجاهعي تقزيز 
 

 م 6102/6102للعام الجاهعي تقزيز 
 

 م 6102/61612للعام الجاهعي تقزيز 
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 (66ًَٕرج سقى )

 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6106 للعام األكاديوي    
 جبيؼخ / انًُٕفٍخ

 كهٍخ / انزشثٍخ انُٕػٍخ

 قغى : انزشثٍخ انفٍُخ

 

  هعلوهات اساسية -أ 

6طباعة هنسوجات  اعى انًقشس 6  

 انزشثٍخ انفٍُخ انزخصص 2

 انشاثؼخ انفشقخ / انًغزٕي 3

( ػًهً   4)   ( َظشي + )  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح 4  

الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد انُظبو انًزجغ 5   

)    ( يزٕفش    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6 غٍش يزٕفش     

 ػعٕ ٍْئخ رذسٌظ   ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ 7

-هعلوهات هتخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 0  

ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -  683 

ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -  686 

االيزحبٌ  َزٍجخ - ( ساعت   3( َبجح        )      681ػذد       )     

انُغجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ غجقب نهزقذٌشاد انحبصهٍٍ  -

 ػهٍٓب

%  ( جٍذ جذا 26.36% ( يًزبص ) 54.64)   

%  ( يقجٕل 8.74%   (جٍذ )   63.66   

-تذريس الوقزر : – 6  

 

 انًٕظٕع األعجٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظشي

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهً
 هالحظات

  4  فٍُبً ٔرقٍُبً . ألعهٕة انجبرٍك دساعخ انجبَت انزبسٌخً  0

 انجبرٍك ٔانزؼشف ػهً دساعخ انخبيبد ٔاَدٔاد انالصيخ ألعهٕة 6

 . انجبرٍكرقٍُبد 
 4  

ٔ اػذاد  نهجبرٍك إكغبة انطبنت انًٓبسح فً رقٍُبد يخزهفخ 3-4-5

 انجبرٍك رصًًٍبد رزُبعت ٔأعهٕة
 62  

  8  عى ثزقٍُبد يزُٕػخ 31×31اربحخ انفشصخ نهزجشٌت ػهً يغبحخ  6-2

ٌجًغ يب ثٍٍ انزقٍُبد  انجبرٍكرُفٍز انؼًم انفًُ انُٓبئً ألعهٕة  2-2

 انًزُٕػخ .
    

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 01

  4  رقٍُبً دساسعخ انجبَت انزبسٌخً نهطجبػخ ثبنشبشخ انحشٌشٌخ فٍُبً ٔ 00

دساعخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزقٍُبد انًزؼذدح نهطجبػخ ثبنشبشخ  06

 انًفزٕحخ
 4  

انزذسٌت ػهً رقٍُبد غجبػخ انشبشخ انحشٌشٌخ ) انشبثهَّٕ انًفزٕحخ  03

) 
 4  

انزذسٌت ػهً خهػ اَنٕاٌ ٔانطجبػخ ػهً يغبحخ قًبػ ال رزؼذي  04

 عى 41× 41
 4  

 هالحظاتػذد ػذد  انًٕظٕع األعجٕع
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ػبد عب

 انُظشي

عبػبد 

 انؼًهً

  8  رُفٍز رصًًٍبد رزُبعت ٔغجٍؼخ انشبشخ انحشٌشٌخ 05-06

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 02

  4  دساعخ انجبَت انزبسٌخً نهطجبػخ ثبنهٍُٕ 02

  4  ايبد ٔاألدٔاد ٔانزقٍُبد ألعهٕة انهٍُٕ دساعخ ال 02

  62  عت ٔغجٍؼخ انهٍُٕ ًم رصًًٍبد رزٍػ 61-60-66

  8  حفش قبنت انهٍُٕ 63-64

  62  رُفٍز ػًم فًُ يجزكش 65-66-62

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 62

 

 

 

انُغجخ انًئٌٕخ نًب رى رذسٌغّ يٍ انًحزٕي األعبعً   -

 نهًقشس

611%  

زٕي انًقشس يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ ثًح -     >85  

يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد انًقشس -  ()           >85  

أعبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -  رذسٌت ػًهً  -يحبظشاد َظشٌخ   

  -انزؼهى انزؼبًَٔ   -يششٔػبد انزؼهى   -حم انًشكالد  

 يًبسعبد نزقٍُبد األعبنٍت ثأششاف ػعٕ ٍْئخ انزذسٌظ 

غشٌقخ رقٌٕى انطالة -  ( شفٕي  ( َظشي             )   )  

     (    (     أػًبل فصهٍخ )   ًػًه ) 

-اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3  

انًشاجغ انؼهًٍخ - ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )     ( غٍش    )     ( يزٕافشح )   

 يزٕافشح

انٕعبئم انًؼٍُخ- )     ( غٍش   ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )     ( يزٕافشح )    

 يزٕافشح

انًغزهضيبد ٔانخبيبد - ( غٍش   )   ( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح     )    

 يزٕافشح

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

%78.99  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5  

-هقتزحات تحسين الوقزر : -6 رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد انالصيخ نهطالة   -6   

رٕفٍش يؼًم غجبػخ يُغٕجبد -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

رٕفٍش يشاجغ ػهًٍخ خبصخ ثبنطجبػخ -4  

)إٌ ٔجذد (هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2  6-  

2-  

3-  

ها تن تنفيذه هن هقتزحات التطويز في العام السابق -2 انطجبػخ. ٔادٔاد ػًم يؼًم يضٔد ثكبفخ اجٓضح -   

 

)يب ًْ ٔ األعجبة (ن تنفيذه هن هقتزحات ها لن يت -2 نى ٌزى انزُفٍز نعؼف االيكبٍَبد انًبدٌخ. -   

 

-خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -01  

 انًغئٕل ػٍ انزُفٍز رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 
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يُعذح  2يؼًم يجٓض ة  يؼًم غجبػخ يُغٕجبد

يُعذح  4 –يعٍئّ 

شفبغ  2 –يغطً ثبنهجبد 

حٕض يٍبح ثّ  -حبئػ

صشف ٔيصذس يٍبِ 

-عى75×عى 651  

ثؼذ االَزٓبء يٍ أػًبل االخزجبساد 

 انُٓبئٍخ نهؼبو انحبنً

 إداسح انكهٍخ 

    

 اعى يُغق انًبدح : أ.د ـ إٌُبط يصطفً يحًذ شحبرّ

 انزٕقٍغ :                                            انزبسٌخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (66ًَٕرج سقى )
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 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     
 جبيؼخ / انًُٕفٍخ

 كهٍخ / انزشثٍخ انُٕػٍخ

 قغى : انزشثٍخ انفٍُخ

  هعلوهات اساسية -أ 

6طباعة هنسوجات  اعى انًقشس 6  

 انزشثٍخ انفٍُخ انزخصص 2

 انشاثؼخ انفشقخ / انًغزٕي 3

( ػًهً   4)   ( َظشي + )  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح 4  

  انُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

)    ( يزٕفش    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6 غٍش يزٕفش     

 ػعٕ ٍْئخ رذسٌظ   ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ 7

-هعلوهات هتخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 0  

انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس ػذد -  663 

ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -  666 

َزٍجخ االيزحبٌ  - ( ساعت   2( َبجح        )       666ػذد         )     

انُغجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ غجقب نهزقذٌشاد انحبصهٍٍ  -

 ػهٍٓب

%  ( جٍذ جذا 23.16% ( يًزبص ) 48.67)   

%  ( يقجٕل 64.66%   (جٍذ )   62.39   

-تذريس الوقزر : – 6  

 انًٕظٕع األعجٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظشي

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهً
 هالحظات

  4  فٍُبً ٔرقٍُبً . ألعهٕة انجبرٍك دساعخ انجبَت انزبسٌخً  0

 انجبرٍك ٔانزؼشف ػهً دساعخ انخبيبد ٔاَدٔاد انالصيخ ألعهٕة 6

 . انجبرٍكرقٍُبد 
 4  

ٔ اػذاد  نهجبرٍك ت انًٓبسح فً رقٍُبد يخزهفخإكغبة انطبن 3-4-5

 انجبرٍك رصًًٍبد رزُبعت ٔأعهٕة
 62  

  8  عى ثزقٍُبد يزُٕػخ 31×31اربحخ انفشصخ نهزجشٌت ػهً يغبحخ  6-2

ٌجًغ يب ثٍٍ انزقٍُبد  انجبرٍكرُفٍز انؼًم انفًُ انُٓبئً ألعهٕة  2-2

 انًزُٕػخ .
 8  

  4  ػًم يُبقشخ صفٍخ رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ 01

  4  دساسعخ انجبَت انزبسٌخً نهطجبػخ ثبنشبشخ انحشٌشٌخ فٍُبً ٔرقٍُبً  00

دساعخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزقٍُبد انًزؼذدح نهطجبػخ ثبنشبشخ  06

 انًفزٕحخ
 4  

انزذسٌت ػهً رقٍُبد غجبػخ انشبشخ انحشٌشٌخ ) انشبثهَّٕ انًفزٕحخ  03

  
 4  

ػ اَنٕاٌ ٔانطجبػخ ػهً يغبحخ قًبػ ال رزؼذي انزذسٌت ػهً خه 04

 عى 41× 41
 4  

  8  رُفٍز رصًًٍبد رزُبعت ٔغجٍؼخ انشبشخ انحشٌشٌخ 05-06

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 02

  4  دساعخ انجبَت انزبسٌخً نهطجبػخ ثبنهٍُٕ 02

  4  نهٍُٕدساعخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزقٍُبد ألعهٕة ا 02
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  62  رزُبعت ٔغجٍؼخ انهٍُٕ ػًم رصًًٍبد 61-60-66

  8  حفش قبنت انهٍُٕ 63-64

  62  رُفٍز ػًم فًُ يجزكش 65-66-62

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 62
 

انُغجخ انًئٌٕخ نًب رى رذسٌغّ يٍ انًحزٕي األعبعً   -

 نهًقشس

611%  

بئًٍٍ ثبنزذسٌظ ثًحزٕي انًقشس يذي انزضاو انق -     >85  

يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد انًقشس -  ()           >85  

أعبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -  رذسٌت ػًهً  -يحبظشاد َظشٌخ   

  -انزؼهى انزؼبًَٔ   -يششٔػبد انزؼهى   -حم انًشكالد  

 يًبسعبد نزقٍُبد األعبنٍت ثأششاف ػعٕ ٍْئخ انزذسٌظ

خ رقٌٕى انطالةغشٌق -  ( شفٕي  )   ( َظشي             )    

     (    (     أػًبل فصهٍخ )   ًػًه ) 

-اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3  

انًشاجغ انؼهًٍخ - ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )     ( غٍش    )     ( يزٕافشح )   

 يزٕافشح

انٕعبئم انًؼٍُخ- زٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )     ( غٍش ( ي  )     ( يزٕافشح )    

 يزٕافشح

انًغزهضيبد ٔانخبيبد - ( غٍش   )   ( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح     )    

 يزٕافشح

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

%82.83  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5  

-هقتزحات تحسين الوقزر : -6 انالصيخ نهطالة  رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد  -6   

رٕفٍش يؼًم غجبػخ يُغٕجبد -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

رٕفٍش يشاجغ ػهًٍخ خبصخ ثبنطجبػخ -4  

)إٌ ٔجذد (هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2  6-  

2-  

3-  

ها تن تنفيذه هن هقتزحات التطويز في العام السابق -2 الة  رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد انالصيخ نهط -6   

رٕفٍش يؼًم غجبػخ يُغٕجبد -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

)يب ًْ ٔ األعجبة (ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحات  -2 نى ٌزى انزفٍز نعؼف االيكبٍَبد انًبدٌخ. -   

-خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -01  

انزُفٍز انًغئٕل ػٍ رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش   

يُعذح  2يؼًم يجٓض ة  يؼًم غجبػخ يُغٕجبد

يُعذح  4 –يعٍئّ 

شفبغ  2 –يغطً ثبنجبد 

حٕض يٍبح ثّ  -حبئػ

صشف ٔيصذس يٍبِ 

-عى75×عى 651  

ثؼذ االَزٓبء يٍ أػًبل االخزجبساد 

 انُٓبئٍخ نهؼبو انحبنً

 إداسح انكهٍخ 

 اعى يُغق انًبدح : أ.د ـ إٌُبط يصطفً يحًذ شحبرّ

:                                            انزبسٌخ : انزٕقٍغ  
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 (66ًَٕرج سقى )

 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     
 جبيؼخ / انًُٕفٍخ

 كهٍخ / انزشثٍخ انُٕػٍخ

 قغى : انزشثٍخ انفٍُخ

 

  هعلوهات اساسية -أ 

6طباعة هنسوجات  اعى انًقشس 6  

 انزشثٍخ انفٍُخ انزخصص 2

 انشاثؼخ انفشقخ / انًغزٕي 3

( ػًهً   4)   ( َظشي + )  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح 4  

  انُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

)    ( يزٕفش    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6 غٍش يزٕفش     

 ػعٕ ٍْئخ رذسٌظ   ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ 7

-هعلوهات هتخصصة : –ب   

-اإلحصائيات : – 0  

ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -  666 

ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -  662 

َزٍجخ االيزحبٌ  - ( ساعت   1( َبجح        )       662ػذد         )     

انُغجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ غجقب نهزقذٌشاد انحبصهٍٍ  -

 ػهٍٓب

( %41.68) ( 45يًزبص)  

%(  27.2) ( 29جٍذ جذا)  

%(   65.5(  ) 22جٍذ )  

%  (  6.8)   ( 66يقجٕل )  

-تذريس الوقزر : – 6  

 انًٕظٕع األعجٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظشي

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهً
 هالحظات

  4  فٍُبً ٔرقٍُبً . ألعهٕة انجبرٍك دساعخ انجبَت انزبسٌخً  0

 انجبرٍك ٔانزؼشف ػهً دساعخ انخبيبد ٔاَدٔاد انالصيخ ألعهٕة 6

 . انجبرٍكرقٍُبد 
 4  

ٔ اػذاد  نهجبرٍك إكغبة انطبنت انًٓبسح فً رقٍُبد يخزهفخ 3-4-5

 انجبرٍك رصًًٍبد رزُبعت ٔأعهٕة
 62  

  8  عى ثزقٍُبد يزُٕػخ 31×31اربحخ انفشصخ نهزجشٌت ػهً يغبحخ  6-2

ٍٍ انزقٍُبد ٌجًغ يب ث انجبرٍكرُفٍز انؼًم انفًُ انُٓبئً ألعهٕة  2-2

 انًزُٕػخ .
 8  

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 01

  4  دساسعخ انجبَت انزبسٌخً نهطجبػخ ثبنشبشخ انحشٌشٌخ فٍُبً ٔرقٍُبً  00

دساعخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزقٍُبد انًزؼذدح نهطجبػخ ثبنشبشخ  06

 انًفزٕحخ
 4  

شبشخ انحشٌشٌخ ) انشبثهَّٕ انًفزٕحخ انزذسٌت ػهً رقٍُبد غجبػخ ان 03

) 
 4  

انزذسٌت ػهً خهػ اَنٕاٌ ٔانطجبػخ ػهً يغبحخ قًبػ ال رزؼذي  04

 عى 41× 41
 4  
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  8  رُفٍز رصًًٍبد رزُبعت ٔغجٍؼخ انشبشخ انحشٌشٌخ 05-06

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 02

  4  خ ثبنهٍُٕدساعخ انجبَت انزبسٌخً نهطجبػ 02

  4  دساعخ انخبيبد ٔاألدٔاد ٔانزقٍُبد ألعهٕة انهٍُٕ 02

  62  ػًم رصًًٍبد رزُبعت ٔغجٍؼخ انهٍُٕ 61-60-66

  8  حفش قبنت انهٍُٕ 63-64

  62  رُفٍز ػًم فًُ يجزكش 65-66-62

  4  رحهٍم ٔرقٌٕى أػًبل انطالة يغ ػًم يُبقشخ صفٍخ 62

 

 

ب رى رذسٌغّ يٍ انًحزٕي األعبعً انُغجخ انًئٌٕخ نً  -

 نهًقشس

611%  

يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ ثًحزٕي انًقشس  -     >85  

يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد انًقشس -  ()           >85  

أعبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -  رذسٌت ػًهً  -يحبظشاد َظشٌخ   

  - انزؼهى انزؼبًَٔ  -يششٔػبد انزؼهى   -حم انًشكالد  

 يًبسعبد نزقٍُبد األعبنٍت ثأششاف ػعٕ ٍْئخ انزذسٌظ

غشٌقخ رقٌٕى انطالة -  ( شفٕي  )   ( َظشي             )    

     (    (     أػًبل فصهٍخ )   ًػًه ) 

-اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3  

انًشاجغ انؼهًٍخ - ( غٍش   ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )      )     ( يزٕافشح )   

 يزٕافشح

انٕعبئم انًؼٍُخ- ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )     ( غٍش   )     ( يزٕافشح )    

 يزٕافشح

انًغزهضيبد ٔانخبيبد -    )   ( يزٕافشح )     ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   

   (  غٍش يزٕافشح ) 

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

%89.46  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5  

-هقتزحات تحسين الوقزر : -6 رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد انالصيخ نهطالة   -6   

رٕفٍش يؼًم غجبػخ يُغٕجبد -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

رٕفٍش يشاجغ ػهًٍخ خبصخ ثبنطجبػخ -4  

)إٌ ٔجذد (هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2  ال ٌٕجذ 

طويز في العام السابقها تن تنفيذه هن هقتزحات الت -2 رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد انالصيخ نهطالة   -6-6   

رٕفٍش يؼًم غجبػخ يُغٕجبد -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

 

)يب ًْ ٔ األعجبة (ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحات  -2 رى إحعبس ثؼط انخبيبد انخبصخ ػهى َفقخ يذسط  - 

 انًبدح نهزٕظٍح ٔانجٍبٌ انؼًهى.

 

-خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -01  

 رٕقٍذ انزطٌٕش رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

  

 انًغئٕل ػٍ انزُفٍز

 إداسح انكهٍخ زجبساد ثؼذ االَزٓبء يٍ أػًبل االخيُعذح  2يؼًم يجٓض ة  يؼًم غجبػخ يُغٕجبد
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يُعذح  4 –يعٍئّ 

شفبغ  2 –يغطً ثبنجبد 

حٕض يٍبح ثّ  -حبئػ

صشف ٔيصذس يٍبِ 

-عى75×عى 651  

 انُٓبئٍخ نهؼبو انحبنً

    

 اعى يُغق انًبدح : أ.د ـ إٌُبط يصطفً يحًذ شحبرّ

 انزٕقٍغ :                                            انزبسٌخ :    /    /
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 (61نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
9191/     9102للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية
 كلية / التربية النوعية

 قسم : التربية الفنية
 

  معلومات اساسية -أ 

6طباعة هنسوجات  اعى انًقشس 6  

انفٍُخ انزشثٍخ انزخصص 2  

نشاثؼخا انفشقخ / انًغزٕي 3  

( ػًهً   4 ( َظشي + ) )   ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح 4  

الخزٍبس نجُخ االيزحبَبدانُظبو انًزجغ  5   

)    ( يزٕفش    َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6 غٍش يزٕفش     

  ػعٕ ٍْئخ رذسٌظ  ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ 7

-هعلوهات هتخصصة : –ب   
-اإلحصائيات : – 0  

ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -  98 

ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -  96 

يزحبٌ َزٍجخ اال - ( ساعت   2( َبجح        )   96ػذد         )   

انُغجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ غجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ ػهٍٓب

( جٍذ جذا  % 29.2% ( يًزبص ) 45.8)   

( يقجٕل%   61.4)  %  ( جٍذ  64.5)   

-تذريس الوقزر : – 6  

 الموضوع األسبوع
عدد 

ساعات 
 النظري

عدد 
ساعات 

 العممي
 حظاتمال

  4  . وتقنيا   فنيا    الباتيكألسموب دراسة الجانب التاريخي  1
 الباتيك دراسة الخامات واآلدوات الالزمة ألسموب 2

 . الباتيكتقنيات  والتعرف عمي
 4  

 و لمباتيك تقنيات مختمفة يالمهارة ف إكساب الطالب 3-4-5
 الباتيك اعداد تصميمات تتناسب وأسموب

 21  
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سم  03×03لفرصة لمتجريب عمي مساحة اتاحة ا 6-7
 بتقنيات متنوعة

 8  

جمع ما بين ي الباتيكنفيذ العمل الفني النهائي ألسموب ت 8-9
 . المتنوعة التقنيات

 8  

  4  صفيةم أعمال الطالب مع عمل مناقشة ويتحميل وتق 11
 الجانب التاريخي لمطباعة بالشاشة الحريرية فنيا   درارسة 11

 وتقنيا  
 4  

الخامات واألدوات والتقنيات المتعددة لمطباعة  دراسة 12
 بالشاشة المفتوحة

 4  

عمي تقنيات طباعة الشاشة الحريرية ) الشابمونه  تدريبال 13
 المفتوحة (

 4  

التدريب عمي خمط اآللوان والطباعة عمي مساحة قماش  14
 سم 43× 43ال تتعدي 

 4  

  8  ة الشاشة الحريريةتنفيذ تصميمات تتناسب وطبيع 15-16
  4  صفية طالب مع عمل مناقشةيم أعمال القو تحميل وت 17
  4  الجانب التاريخي لمطباعة بالمينو دراسة 18
  4  الخامات واألدوات والتقنيات ألسموب المينو دراسة 19

21-21-
  21  تصميمات تتناسب وطبيعة المينو عمل 22

  8  حفر قالب المينو 23-24
25-26-

  21  مبتكر يفنتنفيذ عمل  27

  4  صفيةيم أعمال الطالب مع عمل مناقشة و تحميل وتق 28
 

 

نًب رى رذسٌغّ يٍ انًحزٕي  انُغجخ انًئٌٕخ  -

 األعبعً نهًقشس

75%  
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يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌظ ثًحزٕي  -

 انًقشس 

   >85  

يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد انًقشس -  ()           >75  

أعبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -  رذسٌت ػًهً  - يحبظشاد َظشٌخ  

انزؼهى   -يششٔػبد انزؼهى   -حم انًشكالد  

يًبسعبد نزقٍُبد األعبنٍت ثأششاف   -انزؼبًَٔ 

 انزؼهى ػٍ ثؼذ –انزذسٌظ ٍْئخ ػعٕ 

غشٌقخ رقٌٕى انطالة -  ( شفٕي    ( َظشي             ) )    

     (  أػًبل فصهٍخ )       (   ًػًه ) 

-اإلهكانات الوتاحة للتذريس : -3  

انًشاجغ انؼهًٍخ - ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )        )     ( يزٕافشح )   

 ( غٍش يزٕافشح

انٕعبئم انًؼٍُخ- ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )       )     ( يزٕافشح )    

 ( غٍش يزٕافشح

انًغزهضيبد ٔانخبيبد - )      فشح )     ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )   ( يزٕا 

  غٍش يزٕافشح ) 

   -قيود إدارية وتنظيوية: -4

 %  -نتيجة تقوين الطالب للوقزر: -5

-هقتزحات تحسين الوقزر : -6 رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد انالصيخ نهطالة   -6   

رٕفٍش يؼًم غجبػخ يُغٕجبد -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

رٕفٍش يشاجغ ػهًٍخ خبصخ ثبنطجبػخ -4  

)إٌ هالحظات الوزاجعين الخارجيين  -2

 ٔجذد (

6-  

2-  

3-  

ها تن تنفيذه هن هقتزحات التطويز في  -2

 العام السابق

 

)يب ًْ ٔ ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحات  -2

 األعجبة (

رٕفٍش انخبيبد ٔ األدٔاد انالصيخ نهطالة   -6  

ُغٕجبدرٕفٍش يؼًم غجبػخ ي -2  

رٕفٍش يزحف دائى نهزشثٍخ انفٍُخ -3  

 

-خطة التطويز للوقزر للعام القادم : -01  

 انًغئٕل ػٍ انزُفٍز رٕقٍذ انزطٌٕش  رٕصٍف انزطٌٕش يجبالد انزطٌٕش 

يؼًم غجبػخ 

 يُغٕجبد

يؼًم يجٓض ثإثٍٍُ 

–يُعذح يعٍئّ 

ثؼذ االَزٓبء يٍ أػًبل 

االخزجبساد انُٓبئٍخ نهؼبو 

 إداسح انكهٍخ 
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ٔأسثؼخ يُعذح 

ٔإثٍٍُ –يغطً ثبنجبد 

حٕض  -شفبغ حبئػ 

ف يٍبح ثّ صش

ٔيصذس يٍبِ 

-عى75×عى 651  

 انحبنً

    

 اعى يُغق انًبدح : أ.د ـ إٌُبط يصطفً يحًذ شحبرّ

 انزٕقٍغ :                                            انزبسٌخ :    /    /
 

 
 



   

 

 
 6107 /6106عا م  عمم النفس التعميمى )فروق فردية (    تقرير مقرر دراسي

 
 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية (  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة   الفرقة / المستوي 3
 ( عممى1) –( نظري  2     )  المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  4
النظام المتبع الختيار لجنة  5

 االمتحانات
 نظام المراجعة الداخمية

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 356 : عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 351 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 % ( راسب  1)  -ناجح   ( %011 )  نتيجة االمتحان -
            –%جيد   43 –%جيد جدا 30–.%ممتاز  3)    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا -

 %مقبول( 66
 موضوعات المقرر-تدريس المقرر : – 2
 محتوى المقـرر النظرى المقـرر العممىمحتوى 

 تعريف عمم النفس التربوى )التعميمى ( -0 معنى األحصاء أىميتيا 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى )التعميمى (-6 الجداول التكرارية المدرج التكرارى 
 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ
 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط
 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال

 نظريات الذكاء الحديثة   -7 مقاييس التشتتالمدى

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

 مياراتو(–خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط
 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات



   

 

 مياراتو–خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 تطبيقات عمى حساب نسبة الذكاء
 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى
    د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

 التوقيع : د / مني سعيد  
 رئيس مجمس القسم  أ. د / أماني عبدالمقصود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   
 6108/ 6107عمم نفس تعميمي ) فروق فردية (  عام تقرير مقرر دراسي

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم نفس تعميمي ) فروق فردية (  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى1) –( 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 : – 1

 356 : عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 351 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( راسب  _ )        ( ناجح  %011    )   نتيجة االمتحان -

 الحاصمين عميياالنسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

  

   –%جيد   43 –%جيد جدا 30–.%ممتاز  3)   
 %مقبول( 66

 

 

 

 



   

 

 موضوعات المقرر-تدريس المقرر : – 2

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى
 تعريف عمم النفس التربوى  -0 معنى األحصاء أىميتيا 

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى -6

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 
 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال
 نظريات الذكاء الحديثة   -7 المدى مقاييس التشتت

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

 مياراتو(–خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

 مياراتو–خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 تطبيقات عمى حساب نسبة الذكاء

 استراتيجيات تحسين التفكير الناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -

 %011 - مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  : أساليب التعميم والتعمم -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  : طريقة تقويم الطالب -

   -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - :  المراجع العممية -

 متوفرة - :  الوسائل المعينة-

 متوفرة- :  المستمزمات والخامات -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 المحتوى  ) ادخال النظريات الحديثة لمذكاء -1 مقترحات تحسين المقرر  -6
 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات  -2

 -0 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

6- 

3- 

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 السابق

تم ادخال نظريات حديثة مثال نظرية النموذج الرباعى -0
 نظرية  الذكاءات المتعددة جاردنر –ابو جطب 

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

 تم تنفيذ المقترحات السابقة الذكر-0

 

 

 



   

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

التطوير مجاالت 
: 

 المحتوى -
عدد ساعات  -

 المقرر

 :توصيف التطوير

النظريات الحديثة مثال  -
نظرية ابو حطب ) 
النموذج الرباعى  

مكوناتو مع تفسير كل 
 -مكون

نظرية الذكاءات  -
لجاردنر ) تفسير 

مبادىء  –النظرية 
نات النظرية –النظرية 

من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء

 توقيت التطوير

 الحالىالعام 

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

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

                                       د منى سعيد       : التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2118/2119عمم النفس التعميمى )فروق فردية( عام  تقرير مقرر دراسي
 

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية ..

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى0) – ( 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 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 تعريف عمم النفس التربوى  -0 أىميتيا و معنى األحصاء 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى -6 المدرج التكرارى  -الجداول التكرارية 

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 الذكاء الكالسيكية  .نظريات -6 المنوال

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

 مياراتو(–خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

 مياراتو–خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 الذكاءتطبيقات عمى حساب نسبة 

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 



   

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 المحتوى  ) ادخال النظريات الحديثة لمذكاء -0 مقترحات تحسين المقرر  -6

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -0

 -0 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

6- 

تم ادخال نظريات حديثة مثال نظرية النموذج الرباعى ابو -0 التطوير في العام السابق ما تم تنفيذه من مقترحات -8

 نظرية  الذكاءات المتعددة جاردنر –حطب 

 ادخال االنواع الحديثة لمذكاءات -6

 تم تنفيذ المقترحات السابقة الذكر-0 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما ىي و األسباب ( -9

 

 



   

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -01

 توصيف التطوير مجاالت التطوير 

النظريات الحديثة مثال نظرية ابو -
حطب     ) النموذج الرباعى  

 -مكوناتو مع تفسير كل مكون

نظرية الذكاءات لجاردنر ) تفسير -
نات –مبادىء النظرية  –النظرية 

النظرية من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء  

 المسئول عن التنفيذ طوير توقيت الت

 د.منى سعيد

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر 

 

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

                                      سعيد منى د       : التوقيع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 2119/2121عمم النفس التعميمى )فروق فردية( عام  تقرير مقرر دراسي
 العموم التربوية والنفسية قسم : ..

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى0) –( نظري  6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 داخميةالمراجعة النظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 0111  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 ( راسب7    )        ناجح 0111  نتيجة االمتحان -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -
 عمييا

 -جيد 86 -جيد جدا  616 -ممتاز 695
 مقبول03

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 معنى األحصاء 
 أىميتيا 

 التعميمىتعريف عمم النفس -0

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 التعميمىاىمية دراسة عمم النفس -6

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال



   

 

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

خطواتو  –التفكير االبتكارى )التعريف-9 معامل االرتباط
 مياراتو(–

استراتيجيات تحسين التفكير -01 تطبيقات عمى االختبارات
 االبتكارى 

خطواتة  –التفكير االناقد )التعريف -00 تطبيقات عمى حساب نسبة الذكاء
 مياراتو–

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

المحاضرات  – الحوار –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 النظرية

االمتحانات  –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 النظرية

 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -



   

 

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

زيادة عدد االمثمة المحمولة فى الجزء  -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 التطبيقى

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -1

 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

 الجزء فى المحمولة االمثمة عدد زيادة -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 التطبيقى

  

 م تنفيذ المقترحات السابقة الذكرت-1 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب ( -9

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير   مجاالت التطوير 

 د.منى سعيد

قبل تدريس  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
 المقرر 

 لجنة شراء الكتب 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

قبل تدريس 
 المقرر

المحاضرون 
المساهمون فى 
 تدريس المقرر 

                               د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

                                      د منى سعيد       : التوقيع

  2121التاريخ  :     /   /   



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 1 - 

 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 / االقتصاد المنزليالفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 عممي ( نظري + )  /  (  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
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 306 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 306 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     99.67(        % )305ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 0.33(         %  )1راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 جيد جدا( %31.7)( 97ممتاز     )( 9.8%)( 30)
 مقبول( %18.3)( 56جيد      ) (39.87%) (122)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل



   

 

 - 2 - 

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

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

 -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

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
 

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

1- 

2- 



   

 

 - 3 - 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ التطوير توقيت 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

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 4 - 

 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 تكنولوجيا التعميم/ الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 بالتدريسعدد القائمين  7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 118 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98.31(        % )116ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1.69(         %  )2راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%16.95( )20( ممتاز     )9.32%( )11)
 ( مقبول%23.73( )28( جيد      )48.31%( )57)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () والتعممأساليب التعميم  -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
3-  

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

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

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 دراسيتقرير مقرر 

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 صحافة/ الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 220 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 217 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98.64(        % )217ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1.36(         %  )3راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%42.27( )93( ممتاز     )9.55%( )21)
 ( مقبول%13.18( )29( جيد      )33.64%( )74)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

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

 -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- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
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

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 / مسرحالفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 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
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 196 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 190 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     96.94(        % )190ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 3.06(         %  )6راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%16.33( )32( ممتاز     )1.53%( )3)
 ( مقبول%39.8( )78( جيد      )39.29%( )77)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () والتعممأساليب التعميم  -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرةبدرجة محدودة) )( متوافرة )( متوافرة المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
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

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 / تربية فنيةالفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 عممي( نظري + )  /  (   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
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 102 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 98 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     96.08(        % )98ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 3.92(         %  )4راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%9.8( )10( ممتاز     )0.98%( )1)
 ( مقبول%50( )51( جيد      )35.29%)( 36)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

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

 -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- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
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

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  األصول الفمسفية لمتربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 / تربية موسيقيةالفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 بالتدريسعدد القائمين  7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 65 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 65 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     100(        % )65ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 0(         %  )0راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا%38.46( )25( ممتاز     )21.54%( )14)
 ( مقبول%7.69( )5( جيد      )32.31%( )21)

 -تدريس المقرر : – 9
 %100 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية
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 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () والتعممأساليب التعميم  -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
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  -2 في العام السابق
3-  

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

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

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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6107/ 6106الصحة النفسية واالرشاد النفسى عا م تقرير مقرر دراسي  

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية.
ةمعمومات أساسي –أ   

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة  الفرقة / المستوي 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 : – 1
 436 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 436 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1   -ناجح 436 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 046  -ممتاز 35 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

 مقبول 86-جيد 073-
 -تدريس المقرر : – 2
 %011 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 –المناقشة  -محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 العصف الذهنى  االستنتاج
           نظري  طريقة تقويم الطالب -

 شفوي  
     أعمال فصمية 

 

 -لمتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5



   

 

 عمل ساعات عممى  - -مقترحات تحسين المقرر : -6
  وجدت ()إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
مجاالت التطوير 

 : 
وجود ساعات  -

 عممى
 

 : توصيف التطوير
  

ان يكون لكل مادة ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 
 

    
  

                   رئيس القسم :أ.د/ أمانى عبد المقصود    أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 
 

 

 

 

  



   

 

 6108/ 6107الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام   دراسي مقرر تقرير

 . والنفسية التربوية العموم: .. قسم

 -: أساسية معمومات – أ

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  المقرر اسم 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة  المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  6     )  المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 1

 417 بالمقرر الممتحقين الطالب عدد -

 414  االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

 راسب% ( 7)  ناجح%( 99.3)    االمتحان نتيجة -

 جدا جيد(     34 )    ممتاز(     3 )  عميها الحاصمين لمتقديرات طبقا لمناجحين%  المئوية النسبة -

 مقبول(    09   )       جيد(  43  ) 

 

 -: المقرر تدريس – 2

 %011 لممقرر األساسي المحتوي من تدريسه تم لما

 %011  المقرر بمحتوي بالتدريس القائمين التزام مدي -

 %011 المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدي -

  الذهنى العصف – المناقشة -نظرية محاضرات والتعمم التعميم أساليب -



   

 

 االستنتاج

            نظري الطالب تقويم طريقة -

 شفوي  

      فصمية أعمال

 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3

  متوافرة العممية المراجع -

  متوافرة المعينة الوسائل-

  متوافرة والخامات المستمزمات -

 ال توجد  -:وتنظيمية إدارية قيود -4

 %97  -:لممقرر الطالب تقويم نتيجة -5

تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -0 -: المقرر تحسين مقترحات -6
 النفسى (مقرر االرشاد  –النفسية 

  زيادة عدد الساعات -2

  ( وجدت إن) الخارجيين المراجعين مالحظات -7

  السابق العام في التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما -8

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

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -11

 :  التطوير مجاالت

 الى المقرر تقسيم -
 – الصحة مقرر)  مقررين
 االرشاد مقرر - النفسية
 ( النفسى

 عالج طرق تحديث -2
  النفسية االضطربات

 : التطوير توصيف

تحديث المحتوى بما  -
يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 

فصل محتوى المنهج  -
الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 :  التطوير توقيت

 العام القادم

 :التنفيذ عن المسئول

 أ.د أمانى عبد المقصود

 

 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  



   

 

  الساعات عدد زيادة-3

 عممى ساعات وجود -4

 

 االرشاد النفسى 

ان يكون لكل مادة  -
ساعات نظرى وآخرى 

 عممية لكل اسبوع 

    

  

                                المقصود عبد أمانى د.أ  :   المادة منسق اسم

          المقصود عبد أمانى د.أ :      القسم مجمس رئيس                      :التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 6108/6109الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي

  .. قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 
 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر الخارجية لالمتحان نظام المراجعة 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 741 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 741 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب %(0)    % ناجح 99 نتيجة االمتحان  -
-%جيد 09,15   %جيد جدا 49 -% ممتاز,33 لمتقديرات الحاصمين عميهاالنسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 ,%مقبول160 
 -تدريس المقرر : – 2
 %011 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر  -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 العصف الذهنى  االستنتاج –المناقشة  -محاضرات نظرية والتعمم أساليب التعميم -
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -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
 –تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة النفسية  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى (



   

 

 زيادة عدد الساعات -6
 عمل ساعات عممى  -3

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
  في العام السابق ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير -8
  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
 مجاالت التطوير : 

تقسيم المقرر الى مقررين )  -
مقرر  -النفسية  –مقرر الصحة 

 االرشاد النفسى (
تحديث طرق عالج  -6

 االضطربات النفسية 
 زيادة عدد الساعات -3
 وجود ساعات عممى -4
 

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما يتفق مع  -

تطور طرق االرشاد وطرق 
 العالج النفسى 

فصل محتوى المنهج الى  -
مقررين وهما مادة الصحة 

 النفسية ومادة االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة ساعات  -

 نظرى وآخرى عممية لكل اسبوع 

 : ير توقيت التطو 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 

 قسم العموم التربوية والنفسية  

    
  

 رئيسة مجمس القسم                      أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 
 

                      أ.د أمانى عبد المقصود                      التوقيع 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 6109/6161الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية .
 -معمومات أساسية : –أ 
 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  المعتمدة عدد الوحدات / الساعات 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 : – 1
 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 996 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب (%1.0)    ناجح  % 89.5 نتيجة االمتحان  -
  عميها النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين -
 

%جيد 35   %جيد جدا46 -% ممتاز 8
  مقبول05%

    -: المقرر تدريس – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر

مــــدارس عمــــم الــــنفس )التحميــــل  –مفهــــوم الصــــحة النفســــية -0 
 النفسى (

 –مــــــدارس عمــــــم الــــــنفس ) المدرســــــة الســــــموكية الوجوديــــــة -6 
 االنسانية (

 وظائف الصحة النفسية  –المنحى االسالمى -3 

كيــــف تحــــافظ عمــــى صــــحتك  –مظــــاهر الصــــحة النفســــية -4 
 النفسية 

العوامـــل االيجابيـــة والســـمبية المـــؤةرة عمـــى الصـــحة النفســـية -5 
 لألفراد فى المجتمع المصرى المعاصر 

 معايير السواء والالسواء –مفهوم السواء والالسواء -6 



   

 

 الفروق بينهما  –مفهوم االضطرابات النفسية والعقمية -7 

 –اســـباب االضـــطرابات العقميـــة واألمـــراو النفســـية)الوراةة-8 
 البيئة ( 

العوامـــل النفســـية كســـبب لالضـــطرابات العقميـــة واألمـــراو -9 
 النفسية

 دراسة القمق -01 

دراسة بعو االضطرابات العقمية -00   

النفسية ) اإلرشاد  تطرق وأساليب عالج االضطرابا-06 
العالج الجماعى (  –التحميل النفسى  –النفسى   

 
 -تدريس المقرر : – 
 %011 تدريسه من المحتوي األساسي لممقررلما تم   -
 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
العصف الذهنى   –المناقشة  -محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

 االستنتاج
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -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
تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى ( –النفسية 
 زيادة عدد الساعات -6
 عمل ساعات عممى  -3

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



   

 

  )ما هي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -القادم :خطة التطوير لممقرر لمعام  -11

 مجاالت التطوير : 
 –تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -

 مقرر االرشاد النفسى ( -النفسية 
 تحديث طرق عالج االضطربات النفسية  -6
 زيادة عدد الساعات -3
 وجود ساعات عممى -4
 

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما  -

يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 
فصل محتوى المنهج  -

الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة  -

ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 صودأ.د أمانى عبد المق

 
 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  

  
                           أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 

                                                                   المقصود عبد أمانى :  التوقيع
  2121التاريخ  :     /   /   

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6106  /6107 )    

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ري + )  /  ( عممي( نظ  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ ىيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 وال سمير شرف د / ن

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%          عدد       %            )      67,96عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب   --)      ( ناجح      432

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 61,23( ممتاز    102)   

 % 45,22( جيد جدا   97)     

 % 27(جيد     117)   

 % 85,26( مقبول   116)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

ن المحتوي األساسي % لما تم تدريسو م -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

ية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات األعمال الفصم
التجارب الدولية المختمفة   –التربوية  المتعددة لممنيج  

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    عمميةالمراجع ال -
 غير متوافرة

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

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

   -إدارية وتنظيمية: قيود -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -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 

داد بنك أسئمة إع إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس  أستاذ

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد             

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود  

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6107  /6108   )  

 التربوية والنفسية  قسم : .العموم

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ ىيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 

 

 



   

 

 -تخصصة :معمومات م –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 610 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 606 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%            )     ,33%       عدد       01,99عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب   2( ناجح        )    604

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 صمين عميياالحا

 % 11,19( ممتاز    116)   

 % 66,33( جيد جدا   204)     

 %20 ,79(جيد     126)   

 % 23,26( مقبول   159)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 س بناؤه     منيج وأمفيوم ال

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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



   

 

 (  )>85 

 84-60)      (    60> )      (  المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات 
التجارب الدولية المختمفة   – التربوية  المتعددة لممنيج 

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 -1)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

) 2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -وير لممقرر لمعام القادم :خطة التط -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

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 أستاذ المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس 

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد            

 رئيس مجمس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                                

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6108  /6109   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -ية :معمومات أساس –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ ىيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 756 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%          عدد       %            )     100عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب   --( ناجح        )    756

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 53,9( ممتاز    73)   

 % 55,33( جيد جدا   257)     

 %29 ,37(جيد     225)   

 % 62,23( مقبول   181)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 مكونات ( المنيج    عناصر )

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات 
التجارب الدولية المختمفة   –التربوية  المتعددة لممنيج  

 تطوير المناىج  ل

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير االت التطوير مج

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 أستاذ المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس 

 م & د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد د / صباح عبد الحك            

                                إيمان حمدى عماررئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6109  /6161   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 مين بالتدريسعدد القائ 7

 د/ ىيام مصطفى عبد اهللأ. أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 .د / سماح حممى يس   أ

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال سمير شرف 

 & د/صالح عالم د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1007 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 989 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          9988    ( ناجح 988)     عدد   نتيجة االمتحان  -



   

 

 %               0 ,10     ( راسب   1)   عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 27( ممتاز    272)   

 % 7,20( جيد جدا   208)     

 %27 ,61(جيد     278)   

 % 91,22( مقبول   231)      

 ، %2( ا1%  ، ر.ل )1 ,69(  17غياب )

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 ر ) مكونات ( المنيج   عناص

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 



   

 

دراسة   )     (حاضرات نظرية )      (تدريب عممي، (م  )    أساليب التعميم والتعمم -
 حالة  

  (   أنشطة فصمية ) .  

( . منصات تعميمية اليكترونية ) 

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات التربوية  
 التجارب الدولية المختمفة  لتطوير المناىج   –منيج  المتعددة لم

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

 الزيارات الميدانية وجود قصور فى بعض االمكانيات والتمويل و   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,96  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

الرجوع إلى المصادر والمراجع ومواقع الشبكة العالمية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 لتحديث المادة العممية لممنيج 

 إضافة تطبيقات جديدة وأمثمة عممية . -2

 .  onlineتصميم أنشطة واختبارات تكوينية  -3



   

 

)إن وجدت المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
) 

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -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 مجموعة انشطة  إمكانيات التدريس 
تعميمية متنوعة 

متنوعة بين التدريس 
المباشر والتدريس عن 

 بعد 

مساىمون فى المحاضرون ال قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون المساىمون فى  أثناء تدريس المقرر
تدريس المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 أستاذ المادة :   أ.د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.د / سماح حممى يس 

 د/ صالح عالم  & نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد  د / صباح عبد الحكم & د /            

                                إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 



 

  

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(4تصوين )تقزيز هقزر   

1022/     1026للعام األكاديوي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

(4رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انشاثؼّ انفشقخ / انًغزٕٖ -3

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذحػذد  -4  

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

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

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

 يؼبَّٔ

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -1

 183 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 181 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (%       98.99(   ثُغجخ )  181ػذد  )  َبجح : 

 (%       1.99(     ثُغجخ  )   2ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       15.39ثُغجخ  )غبنجب   28يًزبص :  

   (  %         32.24ثُغجخ  )غبنجب  59جٛذ جذا :  

      (  %        33.33غبنجب     ثُغجخ  ) 61جٛذ : 

 (  %        18.93ثُغجخ   )غبنجب    33يقجٕل :   

 رذسٚظ انًقشس: -2

 رذسٚغٓبانًٕظٕػبد انزٙ رى 

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 8  دساعّ االَٕاع انًخزهفّ نًفشداد انزشاس. 1،2

ػًم رصًًٛبد يجزكشِ نزكُٕٚبد ٔحذاد يٍ انزشاس يٍ خالل انذساعّ  3،4

 انغبثقّ.
 8 

 12  ػًم اعكزشبد يهَّٕ  يزُٕػّ نٕحذاد انزشاس.  5،6،7

 8  ثبعزخذاو ٔحذاد انزشاس. ػًم رصًٛى اثذاػٙ يزكبيم 8،9

 4  ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕٖ انطالة . ػًم 19

 4  اظبفّ انخطّ انهَّٕٛ انًُبعجّ نهزصًٛى انغبثق. 11

 8  رُفٛز انزصًٛى ثبعزخذاو االنٕاٌ. 12،13

 نفٍ االػالٌ ٔانًٛذانٛخ ٔغالف انكزبة ٔغبثغ انجشٚذ ػًم رصًًٛبد 14،15

انزشاصٛخ ) انزشاس انفشػَٕٗ ، انزشاس االعاليٗ ، جؼط انًفشداد ث

 . ، انزشاس انشؼجٗ انُٕثٗ (انزشاس انقجطٗ 

 8 

 8  . ٕحذاد انزشاصٛخ انغبثقخشبد يهَّٕ يزُٕػّ نهعكزإػًم  16،17
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18،19،

29 

 رُفٛز انزصًًٛبد انغبثقّ ثبنٕاٌ انجٕاػ.
 12 

 8  ػًم رجبسة نَّٕٛ نهشثػ ثٍٛ انشكم ٔانخهفّٛ.                                                   21،22

 4  ػًم ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة. 23

ٔانزقُٛخ  رُفٛز انزصًًٛبد ثبعزخذاو دسجبد نَّٕٛ رؤكذػهٙ انحشكّ 24  

 4  فٙ انؼًم انفُٙ انًهًغٛخ

25 

26 

 رُفٛز انزصًًٛبدعزكًبل إ

 إخشاط انزصًًٛبد انفُٛخ ٔاالَزٓبء يُٓب
 8 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

199%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

85%  

 

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

  95%  

 

 انًطٕسح .اعهٕة انًحبظشح    أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 .اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔانحٕاس 

 

شفٕ٘  غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل فصهٛخ    

رطجٛق ػًهٙ   

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

( % 77.43)      َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  
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رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز   يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -6

 .انزصًًٛبد 

  ٙرجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) غبٔالد سعى ُْذع– 

رشاثٛضح ظٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 . غبٔالد ثأدساط نحفظ انزصًًٛبد 

 . ٌرٕفٛش احٕاض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح األنٕا 

  االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ

داخم انكهٛخ ٔرحذ إششافٓب نزغٓٛم ػًم انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

 9اقبيّ يؼشض فُٙ الػًبل انطالة 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -8

 فٙ انؼبو انغبثق
  ثبنكهّٛ.رى اقبيّ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػّ انؼشض 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(
 رٕفٛش خبيبد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ  الوقتزحات :

 نزُفٛز كم انًششٔػبد )انزصًًٛبد( .

 ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ . اسباب عذم التنفيذ : 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -19

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

      *انخبيخ،ٔانزقُّٛ

 *انزذسٚت انؼًهٙ

*انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ 

*اقبيّ ٔسػ نزذسٚت 

انطالة ػهٙ انزقُٛبد 

انحذٚضّ نزُفٛز ٔاخشاط 

 االػًبل انفُّٛ 

خالل انؼبو انذساعٙ   ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػعٕ  

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة

 

 اعى يُغق انًبدح :  د/يصطفٙ عٛذ ػجذ انخبنق           انزٕقٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   
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(4تصوين )تقزيز هقزر   

1022/     1022للعام األكاديوي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

(4رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -8  

فُٛخرشثٛخ  انزخصص -9  

 انشاثؼّ انفشقخ / انًغزٕٖ -19

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

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

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

ػعٕ ْٛئّ (  1( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14

 يؼبَّٔ

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -11

  113    ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 111 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (%       98.23(   ثُغجخ )  111ػذد  )  َبجح : 

 (%       1.77(     ثُغجخ  )   2ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب  -

 نهزقذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       22.12ثُغجخ  )غبنجب     25يًزبص :  

   (  %       26.55ثُغجخ  )غبنجب   39جٛذ جذا :  

      (  %       27.43غبنجب      ثُغجخ  )31  جٛذ : 

 (  %        22.12ثُغجخ   )غبنجب     25يقجٕل :  

 

 رذسٚظ انًقشس: -12

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 8  دساعّ االَٕاع انًخزهفّ نًفشداد انزشاس. 1،2

ػًم رصًًٛبد يجزكشِ نزكُٕٚبد ٔحذاد يٍ انزشاس يٍ خالل انذساعّ  3،4

 انغبثقّ.
 8 

 12  ػًم اعكزشبد يهَّٕ  يزُٕػّ نٕحذاد انزشاس.  5،6،7

 8  ػًم رصًٛى اثذاػٙ يزكبيم ثبعزخذاو ٔحذاد انزشاس. 8،9
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 4  ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕٖ انطالة . ػًم 19

 4  اظبفّ انخطّ انهَّٕٛ انًُبعجّ نهزصًٛى انغبثق. 11

 8  رُفٛز انزصًٛى ثبعزخذاو االنٕاٌ. 12،13

 8  . ػًم رصًًٛبد يجغًّ نجؼط انًفشداد ثبعزخذاو انًُظٕس 14،15

 8  ػًم اعكزشبد يهَّٕ يزُٕػّ نهٕحذاد انًجغًّ.  16،17

18،19،

29 

 رُفٛز انزصًًٛبد انغبثقّ ثبنٕاٌ انجٕاػ.
 12 

 8  ػًم رجبسة نَّٕٛ نهشثػ ثٍٛ انشكم ٔانخهفّٛ.                                                   21،22

 4  ػًم ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة. 23

رُفٛز انزصًًٛبد ثبعزخذاو دسجبد نَّٕٛ رؤكذػهٙ انحشكّ فٙ انؼًم  24  

 4  انفُٙ

 8  اعزكًبل رُفٛز انزصًًٛبد 25،26

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًقشس

98%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

95%  

 

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد  -

 انًقشس

 95%  

 

 اعهٕة انًحبظشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 .اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔانحٕاس 

 

شفٕ٘  غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل انغُّ    

رطجٛق ػًهٙ   

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14
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( % 86.29)      َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز   يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -16

 .انزصًًٛبد 

  ٙرجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) غبٔالد سعى ُْذع– 

رشاثٛضح ظٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 . غبٔالد ثأدساط نحفظ انزصًًٛبد 

 . ٌرٕفٛش احٕاض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح األنٕا 

  رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ

داخم انكهٛخ ٔرحذ إششافٓب نزغٓٛم ػًم انطالة ٔ 

 يُغ اعزغالنٓى .

  9انطالةاقبيّ يؼشض فُٙ الػًبل 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -18

 فٙ انؼبو انغبثق
 .ّٛرى اقبيّ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػّ انؼشض ثبنكه 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألعجبة(
 رٕفٛش خبيبد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ  الوقتزحات :

 نزُفٛز كم انًششٔػبد )انزصًًٛبد( .

 ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ  حٛش  اسباب عذم التنفيذ :

اٌ ثؼط انًقزشحبد رحزبط ايكبَٛبد يبدّٚ ٔرؼزجش ْزِ 

 9االيكبَٛبد انًبدّٚ ظؼٛفّ

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -29

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

      *انخبيخ،ٔانزقُّٛ

 *انزذسٚت انؼًهٙ

*انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ 

*اقبيّ ٔسػ نزذسٚت 

انطالة ػهٙ انزقُٛبد 

انحذٚضّ نزُفٛز ٔاخشاط 

 االػًبل انفُّٛ 

خالل انؼبو انذساعٙ   ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػعٕ  

انًؼبَٔخانٓٛئخ   

 انطالة

 

 اعى يُغق انًبدح :  د/يصطفٙ عٛذ ػجذ انخبنق           انزٕقٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   
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(4تصوين )تقزيز هقزر   

1022/     1022للعام األكاديوي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

(4رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انشاثؼّ انفشقخ / انًغزٕٖ -17

( ػًهٙ 4( َظش٘ + )  -)  ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -18  

 ٔظغ انُظبو غجقب نالئحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -19

(  يزٕافش        )   ( غٛش يزٕفش     √)   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -29  

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

 يؼبَّٔ

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -21

 116 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 113 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (%       97.41(   ثُغجخ ) 113ػذد  )  َبجح : 

 (%       1.99(     ثُغجخ  )  3ساعت:  ػذد  )

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب نهزقذٚشاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       31.86ثُغجخ  )غبنجب       36يًزبص :  

   (  %         39.99ثُغجخ  )غبنجب   34جٛذ جذا :  

         (  %    23غبنجب          ثُغجخ  ) 26جٛذ : 

 (  %        15ثُغجخ   )غبنجب       17يقجٕل :    

 رذسٚظ انًقشس: -22

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 8  دساعّ االَٕاع انًخزهفّ نًفشداد انزشاس. 1،2

ػًم رصًًٛبد يجزكشِ نزكُٕٚبد ٔحذاد يٍ انزشاس يٍ خالل انذساعّ  3،4

 انغبثقّ.
 8 

 12  ػًم اعكزشبد يهَّٕ  يزُٕػّ نٕحذاد انزشاس.  5،6،7
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 8  ػًم رصًٛى اثذاػٙ يزكبيم ثبعزخذاو ٔحذاد انزشاس. 8،9

 4  ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕٖ انطالة . ػًم 19

 4  اظبفّ انخطّ انهَّٕٛ انًُبعجّ نهزصًٛى انغبثق. 11

 8  االنٕاٌ.رُفٛز انزصًٛى ثبعزخذاو  12،13

 8  . ػًم رصًًٛبد يجغًّ نجؼط انًفشداد ثبعزخذاو انًُظٕس 14،15

 8  ػًم اعكزشبد يهَّٕ يزُٕػّ نهٕحذاد انًجغًّ.  16،17

 12  رُفٛز انزصًًٛبد انغبثقّ ثبنٕاٌ انجٕاػ. 18،19،29

 8  ػًم رجبسة نَّٕٛ نهشثػ ثٍٛ انشكم ٔانخهفّٛ.                                                   21،22

 4  ػًم ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة. 23

رُفٛز انزصًًٛبد ثبعزخذاو دسجبد نَّٕٛ رؤكذػهٙ انحشكّ فٙ انؼًم  24  

 4  انفُٙ

 8  اعزكًبل رُفٛز انزصًًٛبد 25،26

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

99%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

95%  

 

%95  يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد انًقشس -  

 

 اعهٕة انًحبظشح انًطٕسح .   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 .اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔانحٕاس 

 

٘~ ايزحبٌ شفٕ  غشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

أػًبل انغُّ)رقٛٛى انزصًٛى انفُٙ( ~  

     ~ رطجٛق ػًهٙ

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

       ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24
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( %  88.98)      َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز   يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -26

 .انزصًًٛبد 

  ثأصبس ) غبٔالد سعى ُْذعٙ رجٓٛض انقبػبد– 

رشاثٛضح ظٕئٛخ ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد  –كشاعٙ 

. 

 . غبٔالد ثأدساط نحفظ انزصًًٛبد 

 . ٌرٕفٛش احٕاض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح األنٕا 

  رٕفٛش يكزجخ ) يُفز( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ

داخم انكهٛخ ٔرحذ إششافٓب نزغٓٛم ػًم انطالة ٔ 

 اعزغالنٓى .يُغ 

 9اقبيّ يؼشض فُٙ الػًبل انطالة 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ  -27

 ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش فٙ  -28

 انؼبو انغبثق
 .ّٛرى اقبيّ يؼشض فُٙ نهطالة ثقبػّ انؼشض ثبنكه 

  ّرى رٕفٛش يُفز ثٛغ نزٕفٛش انخبيبد ٔاالدٔاد نهطهج

 ٔثذاخهٓبرحذ اششاف انكهّٛ 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب ْٙ  -29

 ٔاألعجبة(
 رٕفٛش خبيبد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ  الوقتزحات :

 نزُفٛز كم انًششٔػبد )انزصًًٛبد( .

 ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ . اسباب عذم التنفيذ : 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -39

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

      *انخبيخ،ٔانزقُّٛ

 *انزذسٚت انؼًهٙ

*انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ 

*اقبيّ ٔسػ نزذسٚت 

انطالة ػهٙ انزقُٛبد 

انحذٚضّ نزُفٛز ٔاخشاط 

 االػًبل انفُّٛ 

* خالل انؼبو 

 انذساعٙ 

*ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػعٕ 

 *انٓٛئخ انًؼبَٔخ

انطالة       

 

 اعى يُغق انًبدح :  د/يصطفٙ عٛذ ػجذ انخبنق           انزٕقٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   
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(4تصوين )تقزيز هقزر   

1010/     1022للعام األكاديوي     
 قغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

(4رصًٛى ) اعى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -22  

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -23

 انشاثؼّ انفشقخ / انًغزٕٖ -24

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

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

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

ػعٕ ْٛئّ (  2( ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  1)  ثبنزذسٚظػذد انقبئًٍٛ  -28

 يؼبَّٔ

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -31

 191 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 99 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (%       98.91(   ثُغجخ )  99ػذد  )  َبجح : 

 (%       1.98(     ثُغجخ  )   2ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ غجقب نهزقذٚشاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       18.81ثُغجخ  )غبنجب   19يًزبص :  

   (  %         27.7ثُغجخ  )غبنجب  28جٛذ جذا :  

      (  %        39.69غبنجب     ثُغجخ  ) 31جٛذ : 

 (  %        29.79ثُغجخ   )غبنجب    21يقجٕل :   

 رذسٚظ انًقشس: -32

 انًٕظٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕظٕع

ػذد 

عبػبد 

 انُظش٘

ػذد 

عبػبد 

 انؼًهٙ

 8  ثؼُبصشْب انجًبنٛخ ٔانزشكٛهٛخ . االَٕاع انًخزهفّ نًفشداد انزشاسدساعّ  1،2

ػًم رصًًٛبد يجزكشِ نزكُٕٚبد ٔحذاد يٍ انزشاس يٍ خالل انذساعّ  3،4

 انغبثقّ.
 8 

 ػًم اعكزشبد يهَّٕ  يزُٕػّ نٕحذاد انزشاس.  5،6،7

 ػًم رحهٛم نجؼط انٕحذاد انضخشفٛخ انزشاصٛخ انُٕثٛخ .
 12 

 4  عزخذاو ٔحذاد انزشاس.ئػًم رصًٛى اثذاػٙ يزكبيم ث 8،9

 4  ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕٖ انطالة . ػًم 19

 8  ظبفّ انخطّ انهَّٕٛ انًُبعجّ نهزصًٛى انغبثق.إ 11
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 8  رُفٛز انزصًٛى ثبعزخذاو االنٕاٌ. 12،13

 نفٍ االػالٌ ٔانًٛذانٛخ ٔغالف انكزبة ٔغبثغ انجشٚذ ػًم رصًًٛبد 14،15

انزشاصٛخ ) انزشاس انفشػَٕٗ ، انزشاس االعاليٗ ، جؼط انًفشداد ث

 . انزشاس انقجطٗ ، انزشاس انشؼجٗ انُٕثٗ (

 8 

انزشاصٛخ انغبثقخ ، ٔرُفٛز ثؼط  ٕحذادشبد يهَّٕ يزُٕػّ نهعكزإػًم  16،17،18

 انًاليظ انًخزهفخ .
 12 

 8  رُفٛز انزصًًٛبد انغبثقّ ثبنٕاٌ انجٕاػ. 19،29

، ٔرنك ثزُفٛز ثؼط  ّٛ نهشثػ ثٍٛ انشكم ٔانخهفّٛػًم رجبسة نَٕ 21،22

                                               انزقُٛبد انًهًغٛخ انًخزهفخ
 4 

 ايزحبٌ اػًبل عُّ نقٛبط يغزٕ٘ انطالة.ػًم  23

 4 

ٔانزقُٛخ  رُفٛز انزصًًٛبد ثبعزخذاو دسجبد نَّٕٛ رؤكذػهٙ انحشكّ 24

 8  فٙ انؼًم انفُٙ انًهًغٛخ

25،26 

 

 طالة نٓزح انزصًًٛبدانغبثقخ ٔيزبثؼخ ان عزكًبل رُفٛز انزصًًٛبدإ
 

4 

 

27 

28 

 دعزكًبل رُفٛز انزصًًٛبإ

  انفُٛخ ٔاالَزٓبء يُٓبإخشاط انزصًًٛبد 
8 

 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األعبعٙ انًقشس

99%   

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًقشس

96%  

 

%97  يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕظٕػبد انًقشس -  

 

 م25/3/1010هن بذاية العام الذراسى الى   أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

  انًطٕسح . اعهٕة انًحبظشح 

 . ٙاعهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 .اعزشارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اعزشارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًششٔػبد 

 . َٙٔاعزشارٛجٛخ انزؼهى انزؼب 

 .اعزشارٛجٛخ انًُبقشخ ٔانحٕاس 

  إلى نهاية الفصل الذراسى الثانى25/3/1010هن . 

إعزخذاو انًُصبد االنكزشَٔٛخ ٔشجكبد انزٕاصم 

اة ، انكالط سٔو (االجزًبػٗ ) انٕارظ   

خ انزٗ رى يزبثؼزٓب قجم انفُٛ ًٛبدًصأػًبل انغُّ)رقٛٛى انز ~  غشٚقخ رقٕٚى انطالة -

جبئحخ كٕسَٔب انٗ جبَت االػًبل انزٗ رى يزبثؼزٓب فٗ 

(ٔحزٗ اَزٓبء انفصم انذساع15/3/2929ٗانفزشح يٍ   

ػًهٙ إيزحبٌ~       
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 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -33

    ثُك انًؼشفخ    انًشاجغ انؼهًٛخ  -

    ثؼط انًُبرط االعزششبدٚخ انزٗ رى ػشظٓب ػهٗ انطالة    انٕعبئم انًؼُٛخ -

غٛش يزٕافشح       انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

       ال ٕٚجذ قٕٛد إداسٚخ قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -34

( %  88.98)      انطالة نًقشسَزٛجخ رقٕٚى  -35  

رٕفٛش قبػبد رزُبعت يغ اػذاد انطالة اصُبء رُفٛز   يقزشحبد رحغٍٛ انًقشس -36

 .انزصًًٛبد 

  ٙرجٓٛض انقبػبد ثأصبس ) غبٔالد سعى ُْذع– 

 كشاعٙ( نزغٓٛم رُفٛز انًششٔػبد .

 . غبٔالد ثأدساط نحفظ انزصًًٛبد 

  األنٕاٌ .رٕفٛش احٕاض يٛبِ نغغٛم االدٔاد ٔ فششبح 

 9اقبيّ يؼشض فُٙ الػًبل انطالة 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ  -37

 ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش فٙ  -38

 انؼبو انغبثق
  ّرى رٕفٛش يُفز ثٛغ نزٕفٛش انخبيبد ٔاالدٔاد نهطهج

 رحذ اششاف انكهّٛ ٔثذاخهٓب

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب ْٙ  -39

 ٔاألعجبة(
 رٕفٛش خبيبد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ  الوقتزحات :

 نزُفٛز كم انًششٔػبد )انزصًًٛبد( .

 ػذو رٕافش اإليكبَٛبد انًبدٚخ . اسباب عذم التنفيذ : 

 خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو: -49

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 *انخبيخ،ٔانزقُّٛ

م*انزذسٚت انؼً  

*انزُٕع فٙ اعزخذاو 

 خبيبد ٔ رقُٛبد يخزهفخ

* خالل انؼبو 

 انذساعٙ 

*ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ػعٕ 

 *انٓٛئخ انًؼبَٔخ
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*اقبيّ ٔسػ نزذسٚت 

انطالة ػهٙ انزقُٛبد 

انحذٚضّ نزُفٛز ٔاخشاط 

 االػًبل انفُّٛ

    * انطالة

 

 اعى يُغق انًبدح :  د/يصطفٙ عٛذ ػجذ انخبنق           انزٕقٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6106  /6107  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ هيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

  د/ صباح عبد الحكم

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 421 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 421 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%          عدد       %             111عدد       نتيجة االمتحان  -
 سب( را  -( ناجح        )    421)

 %   2,15( ممتاز  64)    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -



   

 

 %6,34( جيد جدا  146)      الحاصمين عميها

 %       6,21(جيد  91)    

 %5,28( مقبول    121)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

 84-61)      (    61> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق 
 أساليب التعميم والتعمم  –دريس الت

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (  )     عينةالوسائل الم-
 غير متوافرة

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -:مقترحات تحسين المقرر  -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

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

1- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تطوير مجاالت ال

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
ون فى تدريس المساهم
 المقرر 



   

 

 المختمفة لمتقويم  

 

 أستاذ المادة  :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل  & د /صباح عبد الحكم  

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( طرق 

(6107  /6108  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.م.د/ هيام مصطفى عبد اهلل أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 611 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 617 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

%             49,%     عدد       99 ,11عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب 3( ناجح             )    614)

 %   17,8( ممتاز  49)    ئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات النسبة الم -



   

 

 %89,37( جيد جدا  231)      الحاصمين عميها

 %       22,38(جيد  232)    

 %37,11( مقبول    63)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     رر الم محتوى
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

 84-61)      (    61> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق 
 التعميم والتعمم  أساليب –التدريس 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

2-  

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

1- 

2- 

 -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 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
تدريس المساهمون فى 



   

 

 المقرر  المختمفة لمتقويم  

 

 أستاذ المادة  :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل  & د /صباح عبد الحكم  

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي                                            

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6108  /6109  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 صطفى عبد اهللأ.م.د/ هيام م أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 762 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

   %          , 26عدد         -%  99 ,21عدد       نتيجة االمتحان  -
 ( راسب 2( ناجح               )    761)

 %   44,11( ممتاز  81)    النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -



   

 

 %88,21( جيد جدا  161)      الحاصمين عميها

 %       19,11( جيد  85)    

 %72,34( مقبول    266)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 االموضوعات التي تم تدريسه -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

 84-61)      (    61> )      (  يس بمحتوي المقرر مدي التزام القائمين بالتدر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

عمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق األ
 أساليب التعميم والتعمم  –التدريس 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

جة محدودة  )     ( ( متوافرة بدر   )     ( متوافرة )    المراجع العممية -
 غير متوافرة

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %33,95  -ب لممقرر:نتيجة تقويم الطال -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

2-  

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

1- 

2- 

 -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 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 



   

 

 المقرر  مختمفة لمتقويم  ال

 

 أستاذ المادة  :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد اهلل  & د /صباح عبد الحكم  

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 دبد المقصو رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي                                               

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6109  /6161  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 دريس المناهج وطرق الت التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

 سماح حممى يس د/ أ. ضرين المساهمين فى تدريس المقرر أسماء المحا 8

  صالح عالم د/ 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1111 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 993 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

    -%  92 ,44   ناجح ( 918)عدد    نتيجة االمتحان  -

 %                           7 , 55    ( راسب75)  عدد  



   

 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 %   5,4   ( ممتاز  42)    

 %37,13  ( جيد جدا  132)     

 %       29, 18   ( جيد  267)    

 %96,51 ( مقبول    477)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 الجودة (  التقويم ) التقويم وفمسفة
 

 84-61)      (    61> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-61)      (    61> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    ()     

األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل أبحاث عن طرق 
 أساليب التعميم والتعمم  –التدريس 



   

 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (   )     ( متوافرة )    العمميةالمراجع  -
 غير متوافرة

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

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

 وجود قصورفى بعض االمكانيات والتمويل   -ود إدارية وتنظيمية:قي -4

 %33,95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

 إضافة تطبيقات وأمثمة عممية  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

الرجوع إلى شبكة المعمومات والمراجع العممية لتحديث -2
 المادة العممية . 

 لطالبية عند تنفيذ المقرر زيادة التفاعل والمشاركة ا -3

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

 عمل بنك أسئمة لممقرر -2

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

1- 

2- 

 -ة التطوير لممقرر لمعام القادم :خط -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 



   

 

 لممكتبة 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانيات التدريس 
تتناسب مع الفروق 

الفردية اختبارات 
 (   onlineة ) تكويني

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر 

 

   نوال شرف & د /  سماح حممى يس .د / أ.أستاذ المادة  :   

 & د / إسالم عبد الحميد                              صالح عالم د /                   

 إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ.د / 
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16نوورج رقن   

 تقرير هقرر دراسي

6116/6112عن العام الذرسي   

 قسن : التربية الفنية

هعلوهات اساسية -أ   

 ربسٚخ فٍ حذٚث ٔيعبصش اسى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -2

 انشاثع انفشقخ / انًسزٕٖ -3

( عًهٙ 0( َظش٘ + ) 3)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح -4  

  تخزٛبس ننُخ االيزابَبد انُظبو انًزجع ال -5

يزٕافش                َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزابٌ -6  

 عضٕ ْٛئخ رذسٚس  عذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس -7

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -1

 183 عذد انطالة انًهزاقٍٛ ثبنًقشس -

 180 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزابٌ -

 َزٛنخ االيزابٌ -

 

 %       97         178عذد  َبجح : 

 %  3          5ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجاٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انابصهٍٛ عهٛٓب

 %   12.02يًزبص     

 %  21.86جٛذ جذا   

 %     26.23جٛذ           

 %37.16يقجٕل     

 رذسٚس انًقشس: -2

 انًذسسخ انكالسٛكٛخ انعبئذح  انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انكالسٛكٛخ انعبئذحفُب َٙ 

  انًذسسخ انشٔيبَزٛكٛخ 

  فُبَٙ انًذسسخ انشٔيبَزٛكٛخ 

  انًذسسخ انطجٛعٛخ ٔ انٕاقعٛخ 

 فُبَٙ انًذسسخ انطجٛعٛخ ٔ انٕاقعٛخ 

  انًذسسخ انزبثٛشٚخ ٔفُبَٛٓب 

  اتخزجبس اعًبل سُخ 

 انًذسسخ انٕحشٛخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انزكعٛجٛخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انزنشٚذٚخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انذادٚخ ٔ انسشٚبنٛخ ٔسٔادْب 

  انًذسسخ انزعجٛشٚخ ٔ انًسزقجهٛخ ٔسٔادْب 

% نًب رى رذسٚسّ يٍ انًازٕٖ  -

 األسبسٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس  -

 ثًازٕٖ انًقشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزابٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >85  
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بضشاد َظشٚخ         يا    أسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى -  

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اعًبل فصهٛخ  

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚس : -3

يزٕافشح        انًشاجع انعهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعُٛخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

  قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

%    75.99    َزٛنخ رقٕٚى انطالة نًقشس -5  

 إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ اناذٚث ثبنقبْشح .1 يقزشحبد راسٍٛ انًقشس -6

 

يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -8

 فٙ انعبو انسبثق

 .رى إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ اناذٚث ثبنقبْشح1 .2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -9

 جبة(ْٙ ٔاألس

 

 

 تخطخ انزطٕٚش نهًقشس نهعبو انقبدو: -10

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش ينبالد انزطٕٚش

إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 اناذٚث ثبنقبْشح

 

انفصم انذساسٙ 

 انثبَٙ

 أسزبر انًبدح 

التاريخ:   /   /                اسن هنسق الوادة:                      التوقيع :            

 ا.د/ جًعخ حسٍٛ عجذ اننٕاد

 

 سئٛس ينهس انقسى انعهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزب   
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17ًَٕرج سقى   

 تقرير هقرر دراسي

6112/6112عن العام الذرسي   

 قسن : التربية الفنية

هعلوهات اساسية -أ   

 ربسٚخ فٍ حذٚث ٔيعبصش اسى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -8

 رشثٛخ فُٛخ نزخصصا -9

 انشاثع انفشقخ / انًسزٕٖ -10

( عًهٙ 0( َظش٘ + ) 3)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح -11  

  انُظبو انًزجع التخزٛبس ننُخ االيزابَبد  -12

يزٕافش                َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزابٌ -13  

 عضٕ ْٛئخ رذسٚس  عذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس -14

هعلوهات هتخصصة –ب   

 صبئٛبد:اإلح -11

 113 عذد انطالة انًهزاقٍٛ ثبنًقشس -

 112 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزابٌ -

 َزٛنخ االيزابٌ -

 

 %       99.12         112عذد  َبجح : 

 %  0.89          1ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجاٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انابصهٍٛ عهٛٓب

 %   9.73يًزبص     

   %28.32جٛذ جذا   

 %     28.32جٛذ           

 %32.64يقجٕل     

 رذسٚس انًقشس: -12

 انًذسسخ انكالسٛكٛخ انعبئذح  انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 فُبَٙ انكالسٛكٛخ انعبئذح 

  انًذسسخ انشٔيبَزٛكٛخ 

  فُبَٙ انًذسسخ انشٔيبَزٛكٛخ 

  انًذسسخ انطجٛعٛخ ٔ انٕاقعٛخ 

 فُبَٙ انًذسسخ انطجٛعٛخ ٔ انٕاقعٛخ 

 ًذسسخ انزبثٛشٚخ ٔفُبَٛٓب ان 

  اتخزجبس اعًبل سُخ 

 انًذسسخ انٕحشٛخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انزكعٛجٛخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انزنشٚذٚخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انذادٚخ ٔ انسشٚبنٛخ ٔسٔادْب 

  انًذسسخ انزعجٛشٚخ ٔ انًسزقجهٛخ ٔسٔادْب 

% نًب رى رذسٚسّ يٍ انًازٕٖ  -

 األسبسٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس  -

 ثًازٕٖ انًقشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزابٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >85  
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يابضشاد َظشٚخ             أسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى -  

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اعًبل فصهٛخ  

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚس : -13

يزٕافشح        انًشاجع انعهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعُٛخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

  قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

%    83.97    َزٛنخ رقٕٚى انطالة نًقشس -15  

 إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ اناذٚث ثبنقبْشح .3 يقزشحبد راسٍٛ انًقشس -16

 

يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  يب -18

 فٙ انعبو انسبثق

 .رى إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ اناذٚث ثبنقبْشح1 .4

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألسجبة(

 

 

 تخطخ انزطٕٚش نهًقشس نهعبو انقبدو: -20

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش ينبالد انزطٕٚش

بيخ سحهخ نًزاف انفٍ إق انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 اناذٚث ثبنقبْشح

 

انفصم انذساسٙ 

 انثبَٙ

 أسزبر انًبدح 

 اسن هنسق الوادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 ا.د/ جًعخ حسٍٛ عجذ اننٕاد

 

 سئٛس ينهس انقسى انعهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزب   
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17ًَٕرج سقى   

 تقرير هقرر دراسي

6112/6112عن العام الذرسي   

 قسن : التربية الفنية

هعلوهات اساسية -أ   

 ربسٚخ فٍ حذٚث ٔيعبصش اسى انًقشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ انزخصص -16

 انشاثع انفشقخ / انًسزٕٖ -17

( عًهٙ 0( َظش٘ + ) 3)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح -18  

  اليزابَبد انُظبو انًزجع التخزٛبس ننُخ ا -19

يزٕافش                َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزابٌ -20  

 عضٕ ْٛئخ رذسٚس  عذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس -21

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئٛبد: -21

 117 عذد انطالة انًهزاقٍٛ ثبنًقشس -

 117 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزابٌ -

 َزٛنخ االيزابٌ -

 

      %  100         117عذد  َبجح : 

 %  0          0ساست:  عذد 

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجاٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚشاد انابصهٍٛ عهٛٓب

 %   22.2يًزبص     

 %  34.2جٛذ جذا   

 %     22.2جٛذ           

 %11.1يقجٕل     

 رذسٚس انًقشس: -22

 انًذسسخ انكالسٛكٛخ انعبئذح  انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 عبئذحفُبَٙ انكالسٛكٛخ ان 

  انًذسسخ انشٔيبَزٛكٛخ 

  فُبَٙ انًذسسخ انشٔيبَزٛكٛخ 

  انًذسسخ انطجٛعٛخ ٔ انٕاقعٛخ 

 فُبَٙ انًذسسخ انطجٛعٛخ ٔ انٕاقعٛخ 

  انًذسسخ انزبثٛشٚخ ٔفُبَٛٓب 

  اتخزجبس اعًبل سُخ 

 انًذسسخ انٕحشٛخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انزكعٛجٛخ ٔسٔادْب 

 انًذسسخ انزنشٚذٚخ ٔسٔادْب 

 انسشٚبنٛخ ٔسٔادْب انًذسسخ انذادٚخ ٔ 

  انًذسسخ انزعجٛشٚخ ٔ انًسزقجهٛخ ٔسٔادْب 

% نًب رى رذسٚسّ يٍ انًازٕٖ  -

 األسبسٙ انًقشس

100%  

يذٖ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس  -

 ثًازٕٖ انًقشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزابٌ نًٕضٕعبد  -

 انًقشس

       >85  
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     يابضشاد َظشٚخ         أسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى -

 أَشطخ صفٛخ 

َظش٘   طشٚقخ رقٕٚى انطالة -  

 شفٕ٘

 اعًبل فصهٛخ  

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚس : -23

يزٕافشح        انًشاجع انعهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًعُٛخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

  قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

%   88.79   َزٛنخ رقٕٚى انطالة نًقشس -25  

 إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ اناذٚث ثبنقبْشح .5 زشحبد راسٍٛ انًقشسيق -26

 

يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش  -28

 فٙ انعبو انسبثق

 .رى إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ اناذٚث ثبنقبْشح1 .6

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب  -29

 ْٙ ٔاألسجبة(

 

 

 ش نهًقشس نهعبو انقبدو:تخطخ انزطٕٚ -30

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش ينبالد انزطٕٚش

إقبيخ سحهخ نًزاف انفٍ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ

 اناذٚث ثبنقبْشح

 

انفصم انذساسٙ 

 انثبَٙ

 أسزبر انًبدح 

يخ:   /   /   اسن هنسق الوادة:                      التوقيع :                       التار  

 ا.د/ جًعخ حسٍٛ عجذ اننٕاد

 

 ٗانعهًٗ : ا.د/ يٛالد إثشاْٛى يزسئٛس ينهس انقسى   



 

 

71ًَورج سلى   

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    منوفية                                     جامعة / ال
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 قسم : التربية الفنية
معلومات اساسية -أ   

(2الخزف ) اسم المقرر ورمزه الكودى -1  
 تربية فنية التخصص -2
 الرابعة الفرقة / المستوى -3
( عممي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5
افر           متو      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

معيد 2عضو ىيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -7  
 

معلومات متخصصة –ب   
 اإلحصائيات: -1

عدد الطالب الممتحقين  -
 بالمقرر

96                                            

عدد الطالب المذين أدوا  -
 االمتحان

95 

 نتيجة االمتحان -

 
     %   111           95عدد  ناجح : 
  غائب          1عدد راسب:  

% 111النسبة المئوية  -
لمناجحين طبقا لمتقديرات 

 الحاصمين عمييا

    %27.37ممتاز 
   %26.32جيد جدا 

 %     24.21 جيد
       %22.11 مقبول

 %1راسب الئحي.  
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 تدريس المقرر: -2
الموضوعات التي تم  -

 تدريسيا
  دساست خصائص انخضف في حضاسة انششق

 صياالل

  دساست تحهيهيت نبعض االعًال انخضفيت في

 انششق االلصي

  تُفيز آَيت خضفيت يٍ انتشاث انكوسي بأحذ

 طشق انتشكيم

 استكًال تُفيز اآلَيت انخضفيت 

  يعانجت يكًالث اآلَيت ) يمابض ويصب

 واغطيت (

  يعانجت سطح اآلَيت باستخذاو انعُاصش انُباتيت

 بطشيمت انحض

  تمييى االَتاج انفُي 

 ُفيز بالطت خضفيت بطشيمت انحبالت 

  االستفادة يٍ جًانياث انحبم انخضفي في

 انًشغونت انصغيشة

  تُفيز عًم خضفي صغيش يجًع بيٍ انحبال

 وانششيحت

 تمييى االعًال انخضفيت 

 دساست تشاكيب انبطاَاث انطيُيت انًهوَت 

  تطبيك انبطاَاث انطيُيت بعذدة طشق عهي

 انسطح انطيُي

  اختباس شفوي 

 ت خصائص انخضف انًعاصش دساس 

  ٍدساست انخصائص انفُيت العًال انخضافي

 انًعاصشيٍ

 - تصًيًاث ألواَي خضفيت يعاصشة 71تُفيز 

  توصيع االنواٌ وانضخاسف تباتيت عهي سطج

 . االَاء

 سى71ُفيز انتصًبى بانطيٍ انخضفي بحجى ت. 

 ى جذاسبت خضفيت    يستوحاة يٍ  انطبيعت تصًي 

. 

 5-انضخاسف عهي انجذاسيت توصيع االنواٌ و. 

  عًم بحج عٍ انجذاسيت انخضفيت يحتوي عهي



 

 

71ًَورج سلى   

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    منوفية                                     جامعة / ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 

 

 
 

 . جًيع انًشاحم انعهًيت و انفُيت و انتمُيت.

 .تمييى االعًال انعًهيت و انبحج 

% لما تم تدريسو من  -
 المحتوى األساسي المقرر

111%  

مدى التزام القائمين  -
 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

ة االمتحان مدى تغطي -
 لموضوعات المقرر

       >85  

محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -  
 تدريب عممي

 أنشطة صفية 
نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي
 اعمال فصمية

   عممي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3
متوافرة        المراجع العممية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستمزمات والخامات -  

م2119-3-15عدم نزول الطالب الكمية من  قيود إدارية وتنظيمية: -4  

% 81          نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  
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 .طالبمنصة الكتروتية لم إقامة .1 مقترحات تحسين المقرر -6

االعتمادعمي الدراسة بالكمية بجاني  .2
 االلكترونية.

 
مالحظات المراجعين  -7

 رجيين )إن وجدت(الخا
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 التطوير في العام السابق

لمطالب  معرض خزف2عدد .تم إقامة1
 في الترم االول. بقاعة العرض بالكمية

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

تم الغاء الزبارات الميدانية لمظروف 
 االحترازية.

 بالكمية.صعوبة الممارسة العممية 
عدم تواجد الخامة بالنسبة لمطالب لمظروف 

 االحترازية.
 

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -11
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

اعداد منصة 
 تعميمية
االىتمام بالتعمم 

 المدمج

ندريب الطالب و 
اعضاء ىيئة 

التدربس بالتعميم 
عمي االلكتروني 

 المنصة

الفصل الدراسي 
 االول

الفصل الدراسي 
ثانيال  

أستاذ المادة و الييئة 
 المعاونة
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 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
 د/ عالء انذيٍ َظًي يصطفي



 
 
 

جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2016  /   2017 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ٢اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الرابعةالفرقة / المستوى3.

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

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

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

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

اإلحصائیات:1.
183عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
183عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 182 )  بنسبة ( 98.09 ) %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 2)     بنسبة  ( 1.1 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

ممتاز :  40  بنسبة  ( 21.86 )  %        
جید جدا : 46  بنسبة  (25.14  )  %          

جید :      46  بنسبة  (25.14  )  %             
مقبول :    49  بنسبة  ( 26.78 )  %       

تدریس المقرر:2.

"  1



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -1
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

(١ - ٣)
9

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -4
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني (٤	-٦	)
36

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

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني	
-(	١٣	-	٧)

318

3اختبار شفوي 14

تصنیف الخامات (	االخشاب بأنواعھا –	القشرة -15
بأنواعھا –	خامات التطعیم بأنواعھا مع متابعة 

تنفیذ المشروع الفني(١٥ - ١٩)
312

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -20
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٤	-	٢٠)
15

9أسالیب التشطیب المختلفة ( ٢٥ - ٢٧)-25

3تقییم المشاریع النھائي (٢٨ )         28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      
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مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

.3
مالحظات المراجعین 7.

الخارجیین (إن وجدت)
ال یوجد

"  3



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الكاكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  4



 
 

جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2017  /  2018 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ٢اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الرابعةالفرقة / المستوى3.

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

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

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

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

اإلحصائیات:1.
113عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
113عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 112)  بنسبة  ( 99.12 )  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 1 )     بنسبة  ( 0.88 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

ممتاز :  33  بنسبة  ( 29.20  %        
جید جدا :33 بنسبة  (29.20)  %          

جید :    25  بنسبة  (22.12  )  %             
مقبول : 21  بنسبة  ( 18.58 )  %       

تدریس المقرر:2.

"  5



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -1
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

(١ - ٣)
9

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -4
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني (٤	-٦	)
36

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

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني	
-(	١٣	-	٧)

318

3اختبار شفوي 14

تصنیف الخامات (	االخشاب بأنواعھا –	القشرة -15
بأنواعھا –	خامات التطعیم بأنواعھا مع متابعة 

تنفیذ المشروع الفني(١٥ - ١٩)
312

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -20
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٤	-	٢٠)
15

9أسالیب التشطیب المختلفة ( ٢٥ - ٢٧)-25

3تقییم المشاریع النھائي (٢٨ )         28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

"  6



مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

.3
مالحظات المراجعین 7.

الخارجیین (إن وجدت)
ال یوجد

"  7



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الكاكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  8



 

جامعة / المنوفیة                                              
                                                                                                                    كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2018  /  2019 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ٢اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الرابعةالفرقة / المستوى3.

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

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

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

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

اإلحصائیات:1.
102عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
101عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 101)  بنسبة  ( 98,05)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 2 )     بنسبة  ( 1.94 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

ممتاز :  55  بنسبة  (54.39 )  %        
جید جدا :28 بنسبة  (27.18)  %          

جید :    13  بنسبة  (12.62  )  %             
مقبول : 4  بنسبة  ( 3.88 )  %       

"  9



تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -1
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

(١ - ٣)
9

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -4
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني (٤	-٦	)
36

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

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني	
-(	١٣	-	٧)

318

3اختبار شفوي 14

تصنیف الخامات (	االخشاب بأنواعھا –	القشرة -15
بأنواعھا –	خامات التطعیم بأنواعھا مع متابعة 

تنفیذ المشروع الفني(١٥ - ١٩)
312

 تنفیذ المشروع والذي یعتمد تكوین مبتكر ویمر -20
بمراحل (التصمیم-الحفر-	التطعیم-الدھانات  )	

(٢٤	-	٢٠)
15

9أسالیب التشطیب المختلفة ( ٢٥ - ٢٧)-25

3تقییم المشاریع النھائي (٢٨ )         28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

"  10



مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

"  11



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  12



رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2019  /  2020 
جامعة / المنوفیة 

كلیة / التربیة النوعیة 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

أشغال خشب ٢اسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الرابعةالفرقة / المستوى3.

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

أختیار لجنة ثالثیة لوضع االمتحانات تضم النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.
في عضویتھا أستاذ المادة

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

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

اإلحصائیات:1.
95عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
95عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 95)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  (0 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین 
علیھا

ممتاز :  31  بنسبة  (32.63)  %        
جید جدا :53 بنسبة  (55.78)  %          

جید :   10  بنسبة  (10.52 )  %             
مقبول : 1  بنسبة  (1.05 )  %       

تدریس المقرر:2.

"  13



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

:دراسة تاریخیة الشغال الخشب في فنون -1
الحضارات السابقة والفن الحدیث والمعاصر 

(١ - ٣)
9

دراسة عن تكنولوجیا األخشاب وخطوات تجھیز -4
االخشاب الطبیعیة والمصنعة والبدء في وضع 

تصمیمات العمل الفني (٤	-٦	)
36

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

مع	متابعة	تصميم	وتنفيذ	املشروع	الفني	
-(	١٣	-	٧)

318

3اختبار شفوي 14

تصنیف الخامات (	االخشاب بأنواعھا –	القشرة -15
بأنواعھا –	خامات التطعیم بأنواعھا مع متابعة 

تنفیذ المشروع الفني(١٥ - ١٩)
312

متابعة تنفیذ المشاریع من خالل اللقاء مع الطالب -20
عبر برنامج زووم باالضافة إلي التواصل عبر 

الواتس أب ورفع فیدیوھات تعلیمیة للطالب 
توضح خطوات تنفیذ المشاریع  

(٢٤	-	٢٠)

15

أسالیب التشطیب المختلفة من خالل رفع -25
فیدیوھات للطالب علي برنامج واتس أب واللقاء 

المباشر علي برنامج زووم( ٢٥ - ٢٧)
9

3تقییم المشاریع النھائي (٢٨ )         28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

"  14



مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(  / ) أنشطة فصلیة  
(  / ) تعلیم تعاوني 

(  / ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(  / ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(    ) شفوي 

( /  ) أعمال فصلیة  
(  / ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   90  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

"  15



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب علي 
الماكینات الحدیثة مثل 

ال CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون نواة 
لمشروع صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  16
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 تقرير هقرر دراسي

7102/     7102للعام األكاديوي     
 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

2أشغبي ِؼبدْ  اعُ اٌّمشس ٚسِضٖ اٌىٛدٜ -1  

 رشث١خ ف١ٕخ  اٌزخصص -2

 اٌشاثؼخ اٌفشلخ / اٌّغزٜٛ -3

( ػٍّٟ 3)  ( ٔظشٞ + )  ػذد اٌٛحذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح -4  

 ٚضغ إٌظبَ طجمب ٌألحخ اٌجبِؼخ  جٕخ االِزحبٔبد إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌ -5

غ١ش ِزٛفش     ×  ( )   (  ِزٛافش        )  ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ -6  

( ِؼ١ذ1( ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ + )   1)  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ -7  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئ١بد: -1

 113 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 112 ة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْػذد اٌطال -

 ٔز١جخ االِزحبْ -

 

 (  %       11.12(   ثٕغجخ  )  112ػذد  ) ٔبجح : 

 (  %        8.00(        ثٕغجخ  )  1ساعت ػذد  ) 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب  -

 ٌٍزمذ٠شاد اٌحبص١ٍٓ ػ١ٍٙب

 (  %        26.55ثٕغجخ  ) ِّزبص :    

   %         37.17ثٕغجخ  )  ج١ذ جذا : 

      (  %       16.01ثٕغجخ  )       ج١ذ : 

 (  %       10.50ثٕغجخ  )  ِمجٛي :   

 

 

 

 رذس٠ظ اٌّمشس: -2

 

 اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠غٙب

 اٌّٛضٛع
ػذد عبػبد 

 إٌظشٞ

ػذد عبػبد 

 اٌؼٍّٟ

دساعخ اٌجبٔت اٌزبس٠خٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍّآرْ ٚاٌمجبة فٟ  1

 اٌؼّبسح اإلعال١ِخ .
 3 

دساعخ ١٘ئبد خبِخ إٌحبط خبِخ إٌحبط ٚطج١ؼزٙب ٚاُ٘  2

 األدٚاد اٌالصِخ ٌزشى١ٍٗ .
 3 

اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد اٌزشى١ً ثبٌششائح ٚفك ِؼبٌجبد  3

 اٌغطح اٌّؼذٟٔ ثبٌمطغ .
 3 

 3  اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ اٌزشى١ً ثبٌّجبسد . 4

اٌغبئش ػٍٝ اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ اٌزشى١ً ثبٌجبسص ٚ 5

 اٌغطح اٌّؼذٟٔ .
 3 

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌجخ األعطح ثبٌحٕٟ  6

 ٚاٌطشق .
 3 

 3 اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌجخ األعطح ٍِّغ١بً  7
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 ثبٌزشى١ً ثبألعالن ٚاٌّذاٚس .

اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح اٌجّغ ث١ٓ ص١بغبد اٌزشى١ً  0-1

 ثبٌشش٠حخ ٚاٌغٍه .
 6 

 6  ١ّّبد رزٕبعت ٚطج١ؼخ اٌزشى١ً ػٍٝ اٌخبِخ .اػذاد رص 18-11

ِؼبٌجخ عطح اٌّفشدح ِٛضغ اٌزطج١ك فٟ ضٛء ِب رُ  12

 اوزغبثٗ ِٓ ِٙبساد اٌزشى١ً .
 3 

اعزّشاس ِؼبٌجخ اٌغطح ثبٌزم١ٕبد ٚاجشاء ػ١ٍّبد اٌٍحبَ  13

 اٌّطٍٛثخ .
 3 

رح١ًٍ ٚرم١ُ اٌّفشدح إٌّفزح ِٓ وً طبٌت ِغ ػًّ  14

 . ِٕبلشبد صف١خ
 3 

اٌجذء فٟ ػًّ ِشب٘ذ ١ٌٙئبد اٌّآرْ ٚاٌمجبة ثشإٜ ف١ٕخ  15-16-17

 ِٚؼبٌجبد رشى١ٍ١خ ِزؼذدح ٌىً ِفشدح .
 1 

اجشاء ثؼض اٌّؼبٌجبد اٌغطح١خ سغجزبً فٟ اٌزٛصً  11- 10

ٌحٍٛي رشى١ٍ١خ ٍِّٚغ١خ ِزٕٛػخ ِغ اجشاء ػ١ٍّبد 

 اٌزشط١ت األٌٟٚ ثبٌجشد ػٍٝ اٌششائح ٚاألعالن.

 6 

ًّ ثؼض اإلجشاءاد اٌخبصخ ثبٌزخ١ّش إلِىبْ ِّبسعخ ػ 28

ػ١ٍّبد اٌحٕٟ ٚاٌطٟ ػٍٝ عطح اٌششائح اٌشل١مخ 

 )اٌىٍٕىبْ( اٌّؼذح وخٍف١بد ٌٍّشغٌٛخ اٌّؼذ١ٔخ 

 3 

ِحبضشح فٟ طشق ثٕبء اٌؼًّ اٌفٕٟ اٌج١ذ إلِىبْ رٛظ١ف  21

 اٌّفشداد رشى١ٍ١ب داخً اٌّشغٌٛخ
 3 

د ٚاٌّٛر١فبد ثطشق ف١ٕخ ٠مَٛ اٌطالة ثزٕظ١ُ اٌّفشدا 22

 داخً ِشغٛالرُٙ
 3 

 3  ٠غزىًّ اٌطالة رٕظ١ُ ػٕبصش اٌؼًّ داخً ِشغٛالرُٙ 23

 3  ِحبضشح ػٓ اٌٍحبَ ٚأٛاػٗ ٚطش٠مخ اٌٍحبَ ثبٌفضخ 24

رشط١ت اٌّشغٌٛخ ٚرٕظ١ف األعطح ثؼذ اجشاء ػ١ٍّبد   25-26-27

 اٌٍحبَ ِغ ِؼبٌجخ اٌغطح ١ٌٔٛبً ثبألوغذح ٚاٌىشف .
 1 

رح١ًٍ ٚرم٠ُٛ أػّبي اٌطالة ِغ ػًّ ِٕبلشخ صف١خ ثؼذ  20

 اجشاء ػ١ٍّبد اإلخشاج اٌفٕٟ ٌٍؼًّ اٌّؼذٟٔ .
 3 

 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّب رُ رذس٠غٗ ِٓ  -

 اٌّحزٜٛ األعبعٟ اٌّمشس

188%  

ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ ثّحزٜٛ  -

 اٌّمشس

       >05  

ِذٜ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد  -

 اٌّمشس

       >05  

 ِحبضشاد ٔظش٠خ  أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -

 ث١بْ ػٍّٟ

 رؼ١ٍُ رؼبٟٚٔ

 ِٕبلشخ ٚحٛاس   

 

ٔظشٞ     طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة -  

شفٛٞ      

ػٍّٟ     
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 اإلِىبٔبد اٌّزبحخ اٌزذس٠ظ : -3

ِزٛافشح        اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ  -  

ِزٛافشح       اٌٛعبئً اٌّؼ١ٕخ  -  

ح  ثشىً ِحذٚد ِزٛافش    اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -  

 ال ٠ٛجذ ل١ٛد اداس٠خ ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4

( %08.52)       ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -5  

 ػًّ سحالد ػ١ٍّخ . .1 ِمزشحبد رحغ١ٓ اٌّمشس -6

 

ِالحظبد اٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ  -7

 )اْ ٚجذد(

 ال ٠ٛجذ

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش  -0

 فٟ اٌؼبَ اٌغبثك

 ض٠بسح األِبوٓ األثش٠خ اإلعال١ِخرُ ػًّ سحٍخ ػ١ٍّخ ٌ .1

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب  -1

 ٟ٘ ٚاألعجبة(

 ال ٠ٛجذ 

 خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ: -18

 اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

ػًّ سحالد ٌٍٛسػ 

 ٌإلحزىبن 

ثؤصحبة اٌحشف ٌٕمً 

 اٌخجشح

ٌّبدح : أعزبر ا اٌزش٠ُ األٚي  

 د. س٠ٙبَ خ١ًٍ

 

 اعُ ِٕغك اٌّبدح: د. س٠ٙبَ خ١ًٍ          اٌزٛل١غ :                       اٌزبس٠خ:   /   /   
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 تقرير هقرر دراسي

7102/     7102للعام األكاديوي     
 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

2ؼبدْ أشغبي ِ اعُ اٌّمشس ٚسِضٖ اٌىٛدٜ -0  

 رشث١خ ف١ٕخ  اٌزخصص -1

 اٌشاثؼخ اٌفشلخ / اٌّغزٜٛ -18

( ػٍّٟ 3)  ( ٔظشٞ + )  ػذد اٌٛحذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح -11  

 ٚضغ إٌظبَ طجمب ٌألحخ اٌجبِؼخ  إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌجٕخ االِزحبٔبد  -12

غ١ش ِزٛفش     ×  ( )   (  ِزٛافش        )  ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ -13  

( ِؼ١ذ1( ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ + )   1)  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ -14  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئ١بد: -11

 182 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 181 ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ -

 ٔز١جخ االِزحبْ -

 

 (  %       10.84(   ثٕغجخ  )  188ػذد  ) ٔبجح : 

 (  %       1 (        ثٕغجخ  ) 1ساعت ػذد  ) 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب  -

 ٌٍزمذ٠شاد اٌحبص١ٍٓ ػ١ٍٙب

 (  %        62ثٕغجخ  ) ِّزبص :    

   ( %        25ثٕغجخ  )  ج١ذ جذا : 

      (  %       12ثٕغجخ  )       ج١ذ : 

 (  %       1ثٕغجخ  )  ِمجٛي :   

 

 

 

 رذس٠ظ اٌّمشس: -12

 

 ٠غٙباٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس

 اٌّٛضٛع
ػذد عبػبد 

 إٌظشٞ

ػذد عبػبد 

 اٌؼٍّٟ

دساعخ اٌجبٔت اٌزبس٠خٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍّآرْ ٚاٌمجبة فٟ  1

 اٌؼّبسح اإلعال١ِخ .
 3 

دساعخ ١٘ئبد خبِخ إٌحبط ٚطج١ؼزٙب ٚاُ٘ األدٚاد  2

 اٌالصِخ ٌزشى١ٍٗ .
 3 

اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد اٌزشى١ً ثبٌششائح ٚفك ِؼبٌجبد  3

 ثبٌمطغ . اٌغطح اٌّؼذٟٔ
 3 

 3  اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ اٌزشى١ً ثبٌّجبسد . 4

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ اٌزشى١ً ثبٌجبسص ٚاٌغبئش ػٍٝ  5

 اٌغطح اٌّؼذٟٔ .
 3 
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اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌجخ األعطح ثبٌحٕٟ  6

 ٚاٌطشق .
 3 

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌجخ األعطح ٍِّغ١بً  7

 ألعالن ٚاٌّذاٚس .ثبٌزشى١ً ثب
 3 

اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح اٌجّغ ث١ٓ ص١بغبد اٌزشى١ً  0-1

 ثبٌشش٠حخ ٚاٌغٍه .
 6 

 6  اػذاد رص١ّّبد رزٕبعت ٚطج١ؼخ اٌزشى١ً ػٍٝ اٌخبِخ . 18-11

ِؼبٌجخ عطح اٌّفشدح ِٛضغ اٌزطج١ك فٟ ضٛء ِب رُ  12

 اوزغبثٗ ِٓ ِٙبساد اٌزشى١ً .
 3 

بٌزم١ٕبد ٚاجشاء ػ١ٍّبد اٌٍحبَ اعزّشاس ِؼبٌجخ اٌغطح ث 13

 اٌّطٍٛثخ .
 3 

رح١ًٍ ٚرم١ُ اٌّفشدح إٌّفزح ِٓ وً طبٌت ِغ ػًّ  14

 ِٕبلشبد صف١خ .
 3 

اٌجذء فٟ ػًّ ِشب٘ذ ١ٌٙئبد اٌّآرْ ٚاٌمجبة ثشإٜ ف١ٕخ  15-16-17

 ِٚؼبٌجبد رشى١ٍ١خ ِزؼذدح ٌىً ِفشدح .
 1 

ٟ اٌزٛصً اجشاء ثؼض اٌّؼبٌجبد اٌغطح١خ سغجزبً ف 11- 10

ٌحٍٛي رشى١ٍ١خ ٍِّٚغ١خ ِزٕٛػخ ِغ اجشاء ػ١ٍّبد 

 اٌزشط١ت األٌٟٚ ثبٌجشد ػٍٝ اٌششائح ٚاألعالن.

 6 

ػًّ ثؼض اإلجشاءاد اٌخبصخ ثبٌزخ١ّش إلِىبْ ِّبسعخ  28

ػ١ٍّبد اٌحٕٟ ٚاٌطٟ ػٍٝ عطح اٌششائح اٌشل١مخ 

 )اٌىٍٕىبْ( اٌّؼذح وخٍف١بد ٌٍّشغٌٛخ اٌّؼذ١ٔخ 

 3 

ِحبضشح فٟ طشق ثٕبء اٌؼًّ اٌفٕٟ اٌج١ذ إلِىبْ رٛظ١ف  21

 اٌّفشداد رشى١ٍ١ب داخً اٌّشغٌٛخ
 3 

٠مَٛ اٌطالة ثزٕظ١ُ اٌّفشداد ٚاٌّٛر١فبد ثطشق ف١ٕخ  22

 داخً ِشغٛالرُٙ
 3 

 3  ٠غزىًّ اٌطالة رٕظ١ُ ػٕبصش اٌؼًّ داخً ِشغٛالرُٙ 23

 3  ضخِحبضشح ػٓ اٌٍحبَ ٚأٛاػٗ ٚطش٠مخ اٌٍحبَ ثبٌف 24

رشط١ت اٌّشغٌٛخ ٚرٕظ١ف األعطح ثؼذ اجشاء ػ١ٍّبد   25-26-27

 اٌٍحبَ ِغ ِؼبٌجخ اٌغطح ١ٌٔٛبً ثبألوغذح ٚاٌىشف .
 1 

رح١ًٍ ٚرم٠ُٛ أػّبي اٌطالة ِغ ػًّ ِٕبلشخ صف١خ ثؼذ  20

 اجشاء ػ١ٍّبد اإلخشاج اٌفٕٟ ٌٍؼًّ اٌّؼذٟٔ .
 3 

 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّب رُ رذس٠غٗ ِٓ  -

 ألعبعٟ اٌّمشساٌّحزٜٛ ا

188%  

ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ ثّحزٜٛ  -

 اٌّمشس

       >05  

ِذٜ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد  -

 اٌّمشس

       >05  

 ِحبضشاد ٔظش٠خ  أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -

 ث١بْ ػٍّٟ

 رؼ١ٍُ رؼبٟٚٔ

 ِٕبلشخ ٚحٛاس   
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ٔظشٞ     طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة -  

شفٛٞ      

ػٍّٟ     

 اٌّزبحخ اٌزذس٠ظ : اإلِىبٔبد -13

ِزٛافشح        اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ  -  

ِزٛافشح       اٌٛعبئً اٌّؼ١ٕخ  -  

ِزٛافشح  ثشىً ِحذٚد     اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -  

 ال ٠ٛجذ ل١ٛد اداس٠خ ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -14

( %00.82)       ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -15  

 ػًّ سحالد ػ١ٍّخ . .2 ِمزشحبد رحغ١ٓ اٌّمشس -16

 

ِالحظبد اٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ  -17

 )اْ ٚجذد(

 ال ٠ٛجذ

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش  -10

 فٟ اٌؼبَ اٌغبثك

 رُ ػًّ سحٍخ ػ١ٍّخ ٌض٠بسح األِبوٓ األثش٠خ اإلعال١ِخ .2

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب  -11

 ٟ٘ ٚاألعجبة(

 ال ٠ٛجذ 

 خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ: -28

اٌزط٠ٛش رٛص١ف ِجبالد اٌزط٠ٛش  اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش 

ػًّ سحالد ٌٍٛسػ 

 ٌإلحزىبن 

ثؤصحبة اٌحشف ٌٕمً 

 اٌخجشح

 أعزبر اٌّبدح :  اٌزش٠ُ األٚي

 د. س٠ٙبَ خ١ًٍ

 

 اعُ ِٕغك اٌّبدح: د. س٠ٙبَ خ١ًٍ          اٌزٛل١غ :                       اٌزبس٠خ:   /   /   
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7171/     7102كاديوي   للعام األ  
 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

2أشغبي ِؼبدْ  اعُ اٌّمشس ٚسِضٖ اٌىٛدٜ -15  

 رشث١خ ف١ٕخ  اٌزخصص -16

 اٌشاثؼخ اٌفشلخ / اٌّغزٜٛ -17

( ػٍّٟ 3)  ( ٔظشٞ + )  ػذد اٌٛحذاد / اٌغبػبد اٌّؼزّذح -10  

طجمب ٌألحخ اٌجبِؼخ ٚضغ إٌظبَ  إٌظبَ اٌّزجغ الخز١بس ٌجٕخ االِزحبٔبد  -11  

غ١ش ِزٛفش     ×  ( )   (  ِزٛافش        )  ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحبْ -28  

( ِؼ١ذ1( ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ + )   1)  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ -21  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحصبئ١بد: -21

 17 ػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس -

 16 ػذد اٌطالة اٌز٠ٓ أدٚا االِزحبْ -

 ٔز١جخ االِزحبْ -

 

 (  %       11.10(   ثٕغجخ  ) 14ػذد  ) ٔبجح : 

 (  %       1(        ثٕغجخ  )  2ساعت ػذد  ) 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب  -

 ٌٍزمذ٠شاد اٌحبص١ٍٓ ػ١ٍٙب

 (  %        06ثٕغجخ  ) ِّزبص :    

   ( %        1ثٕغجخ  )  ج١ذ جذا : 

      (  %       1ثٕغجخ  )       ج١ذ : 

 (  %    1ثٕغجخ  )  ِمجٛي :   

    %( 1.14ساعت :  ثٕغجخ   )  

 %(  1غبئت  :   ثٕغجخ  ) 

 

 

 

 رذس٠ظ اٌّمشس: -22

 

 اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رُ رذس٠غٙب

 اٌّٛضٛع
ػذد عبػبد 

 إٌظشٞ

ػذد عبػبد 

 اٌؼٍّٟ

دساعخ اٌجبٔت اٌزبس٠خٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍّآرْ ٚاٌمجبة فٟ  1

 ١خ .اٌؼّبسح اإلعالِ
 3 

دساعخ ١٘ئبد خبِخ إٌحبط ٚطج١ؼزٙب ٚاُ٘ األدٚاد  2

 اٌالصِخ ٌزشى١ٍٗ .
 3 

 3 اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد اٌزشى١ً ثبٌششائح ٚفك ِؼبٌجبد  3
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 اٌغطح اٌّؼذٟٔ ثبٌمطغ .

 3  اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ اٌزشى١ً ثبٌّجبسد . 4

ػٍٝ اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ اٌزشى١ً ثبٌجبسص ٚاٌغبئش  5

 اٌغطح اٌّؼذٟٔ .
 3 

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌجخ األعطح ثبٌحٕٟ  6

 ٚاٌطشق .
 3 

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌجخ األعطح ٍِّغ١بً  7

 ثبٌزشى١ً ثبألعالن ٚاٌّذاٚس .
 3 

اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح اٌجّغ ث١ٓ ص١بغبد اٌزشى١ً  0-1

 ثبٌشش٠حخ ٚاٌغٍه .
 6 

 6  زٕبعت ٚطج١ؼخ اٌزشى١ً ػٍٝ اٌخبِخ .اػذاد رص١ّّبد ر 18-11

ِؼبٌجخ عطح اٌّفشدح ِٛضغ اٌزطج١ك فٟ ضٛء ِب رُ  12

 اوزغبثٗ ِٓ ِٙبساد اٌزشى١ً .
 3 

اعزّشاس ِؼبٌجخ اٌغطح ثبٌزم١ٕبد ٚاجشاء ػ١ٍّبد اٌٍحبَ  13

 اٌّطٍٛثخ .
 3 

رح١ًٍ ٚرم١ُ اٌّفشدح إٌّفزح ِٓ وً طبٌت ِغ ػًّ  14

 ِٕبلشبد صف١خ .
 3 

اٌجذء فٟ ػًّ ِشب٘ذ ١ٌٙئبد اٌّآرْ ٚاٌمجبة ثشإٜ ف١ٕخ  15-16-17

فٟ ضٛء سحٍٗ ِٚؼبٌجبد رشى١ٍ١خ ِزؼذدح ٌىً ِفشدح 

 .رؼ١ّ١ٍخ ٌٍّغبجذ األثش٠خ ٚاٌّزحف اإلعالِٟ

 1 

اجشاء ثؼض اٌّؼبٌجبد اٌغطح١خ سغجزبً فٟ اٌزٛصً  11- 10

ٌحٍٛي رشى١ٍ١خ ٍِّٚغ١خ ِزٕٛػخ ِغ اجشاء ػ١ٍّبد 

 األٌٟٚ ثبٌجشد ػٍٝ اٌششائح ٚاألعالن. اٌزشط١ت

 6 

ػًّ ثؼض اإلجشاءاد اٌخبصخ ثبٌزخ١ّش إلِىبْ ِّبسعخ  28

ػ١ٍّبد اٌحٕٟ ٚاٌطٟ ػٍٝ عطح اٌششائح اٌشل١مخ 

 )اٌىٍٕىبْ( اٌّؼذح وخٍف١بد ٌٍّشغٌٛخ اٌّؼذ١ٔخ 

 3 

ِحبضشح فٟ طشق ثٕبء اٌؼًّ اٌفٕٟ اٌج١ذ إلِىبْ رٛظ١ف  21

 خً اٌّشغٌٛخاٌّفشداد رشى١ٍ١ب دا
 3 

٠مَٛ اٌطالة ثزٕظ١ُ اٌّفشداد ٚاٌّٛر١فبد ثطشق ف١ٕخ  22

 داخً ِشغٛالرُٙ
 3 

 3  ٠غزىًّ اٌطالة رٕظ١ُ ػٕبصش اٌؼًّ داخً ِشغٛالرُٙ 23

 3  ِحبضشح ػٓ اٌٍحبَ ٚأٛاػٗ ٚطش٠مخ اٌٍحبَ ثبٌفضخ 24

اجشاء اعزجذاي  رشط١ت اٌّشغٌٛخ ٚرٕظ١ف األعطح ثؼذ   25-26-27

ثؤعب١ٌت  اٌٛصً ٚاٌزثج١ذ  ػٍٝ اٌجبسد بد اٌٍحبَ ػ١ٍّ

 ِغ ِؼبٌجخ اٌغطح ١ٌٔٛبً ثبألوغذح ٚاٌىشف .ثبٌجششبَ 

 1 

رح١ًٍ ٚرم٠ُٛ أػّبي اٌطالة ِغ ػًّ ِٕبلشخ صف١خ ثؼذ  20

ػجش ٚعبئً  اجشاء ػ١ٍّبد اإلخشاج اٌفٕٟ ٌٍؼًّ اٌّؼذٟٔ 

 .اٌزصبي )اٌٛارظ آة (

 3 

 

غٗ ِٓ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّب رُ رذس٠ -

 اٌّحزٜٛ األعبعٟ اٌّمشس

18%  

ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ ثّحزٜٛ  -

 اٌّمشس

       >05  
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ِذٜ رغط١خ االِزحبْ ٌّٛضٛػبد  -

 اٌّمشس

       >05  

 ث١بْ ػٍّٟ - ِحبضشاد  أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -

 اٌىزشٟٚٔ ػجش اٌٛارظ آة فٟ فزشٖ اٌزجبػذ اإلجزّبػٟ رؼ١ٍُ 

 

ٔظشٞ     طش٠مخ رم٠ُٛ اٌطالة -  

شفٛٞ      

ػٍّٟ     

 اإلِىبٔبد اٌّزبحخ اٌزذس٠ظ : -23

ِزٛافشح        اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ  -  

ِزٛافشح       اٌٛعبئً اٌّؼ١ٕخ  -  

ِزٛافشح  ثشىً ِحذٚد     اٌّغزٍضِبد ٚاٌخبِبد -  

 ال ٠ٛجذ ل١ٛد اداس٠خ ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -24

( %00.82)       ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -25  

اضبفخ ِزغ١شاد ٌٍزٛاصً اٌزؼ١ٍّٟ ػجش لٕٛاد  .3 حبد رحغ١ٓ اٌّمشسِمزش -26

اٌزٛاصً اٌّفؼٍخ ِٓ لجً اٌجبِؼخ ) إٌّصبد 

 . اٌزؼ١ّ١ٍخ(

 

ِالحظبد اٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ  -27

 )اْ ٚجذد(

 ال ٠ٛجذ

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش  -20

 فٟ اٌؼبَ اٌغبثك

 ١ِخرُ ػًّ سحٍخ ػ١ٍّخ ٌض٠بسح األِبوٓ األثش٠خ اإلعال .3

 خالي اإلعجٛع اٌغبثغ ػشش

ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد )ِب  -21

 ٟ٘ ٚاألعجبة(

رزشو١ت اٌؼًّ اٌفٕٟ ١ٌحمك ثؼذ جّب١ٌب داخً اٌّئعغٗ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ: -38

 اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

ػًّ سحالد ٌٍٛسػ 

  ٌإلحزىبن

ثؤصحبة اٌحشف ٌٕمً 

 اٌخجشح

 أعزبر اٌّبدح :  اٌزش٠ُ األٚي

 د. س٠ٙبَ خ١ًٍ

 

/      /          التاريخ:              التوقيع :                           ريهام خليل   / د أ .م. : اسن هنسق الوادة
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 تقرير مقرر دراسي  

2017/     1620للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

4النحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص  -2

 الرابع  الفرقة / المستوى -3

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

  متحانات النظام المتبع الختيار لجنة اال -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -7  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 104 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 99 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 % 99         98عدد   ناجح : 

 . %4           5راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ,%55ممتاز  

 % 15.30جيد جدا 

 % 47.54جيد      

 % 34.43مقبول   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1 

2 

3 

4 

تكوين مبتكر من التراث الفني في خامة الطين  شرح إلعداد وتنفيذ 

 األسواني.

 (3-1من األسبوع )

 التقييم

-- 16  

1 

2 

3 

شرح   واعداد وتنفيذ تكوين مستنبط من عناصر الطبيعة من خامة 

 الحجر الخفيف. 

 (7-5من األسبوع )

 التقييم

-- 16 

9 

10 

11 

12 

 كرةشرح الستغالل خامات من البيئة لعمل مجسمات فنية مبت

 

 التقييم
-- 16 

 4 -- امتحان تطبيقي قياسي 13

14 

15 

 شرح الستخدام الوسائط الحديثة لعمل مجسمات فنية مبتكرة.

 
-- 12 
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 تقييم 16

17 

18 

19 

20 

 شرح الستلهام  وعمل تكوين مبتكر من عنصر ادمي

 

 

 تقييم

-- 16 

21 

22 

23 

24 

 شرح الستلهام  وعمل تكوين مبتكر من عنصر الطائر

 

 

 تقييم

-- 16  

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 كار عمل فني من االشكال الهندسيةابت

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

  4 -- عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 16
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

 >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 >85  

 محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 تدريب عملي

 أنشطة صفية

 شفوي طريقة تقويم الطالب -

 اعمال سنة 

 عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة المراجع العلمية  -

 متوافرة الوسائل المعينة -

 متوافرة المستلزمات والخامات -

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%     .478 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية  .1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

زيارة متحف والمعارض  الزيارات الميدانية

 الفنية

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 أستاذ المادة : ا.م.د / مختار محمد كمال حسن النادي                                التوقيع :

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2018/     1720للعام األكاديمي     

معلومات اساسية  -أ   

4النحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص  -9

 الرابع  الفرقة / المستوى -10

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -14  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 113 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 113 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 % 99         98عدد   ناجح : 

 . %4           5:  عدد  راسب

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % 1.77ممتاز  

 % 25,66جيد جدا 

 % 39,82جيد      

 % 31,86مقبول   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 

2 

3 

4 

ن مبتكر من التراث الفني في خامة الطين شرح إلعداد وتنفيذ  تكوي

 األسواني.

 (3-1من األسبوع )

 التقييم

-- 16  

1 

2 

3 

شرح   واعداد وتنفيذ تكوين مستنبط من عناصر الطبيعة من خامة 

 الحجر الخفيف. 

 (7-5من األسبوع )

 التقييم

-- 1  

9 

10 

11 

12 

 شرح الستغالل خامات من البيئة لعمل مجسمات فنية مبتكرة

 

 التقييم
-- 16 

 4 -- امتحان تطبيقي قياسي 13

14 

15 

16 

 شرح الستخدام الوسائط الحديثة لعمل مجسمات فنية مبتكرة.

 

 تقييم

-- 12 

 6  -- شرح الستلهام  وعمل تكوين مبتكر من عنصر ادمي 17
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18 

19 

20 

 

 

 تقييم

21 

22 

23 

24 

 شرح الستلهام  وعمل تكوين مبتكر من عنصر الطائر

 

 

 متقيي

-- 16  

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 مل فني من االشكال الهندسيةابتكار ع

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

    -- عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 16
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

 >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 >85  

 محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 تدريب عملي

 أنشطة صفية

 شفوي طريقة تقويم الطالب -

 اعمال سنة 

 عملي

 احة التدريس :اإلمكانات المت -13

 متوافرة المراجع العلمية  -

 متوافرة الوسائل المعينة -

 متوافرة المستلزمات والخامات -

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

%    86.66 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد
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تم تنفيذه من مقترحات التطوير  ما -18

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية  .2

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

يارات الميدانيةالز زيارة متحف والمعارض  

 الفنية

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 أستاذ المادة : ا.م.د / مختار محمد كمال حسن النادي                                التوقيع :

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تقرير مقرر دراسي

2019/     1820للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

4النحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص  -16

 الرابع  الفرقة / المستوى -17

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

  الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  -19

 متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -21  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

161 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

151 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -

 

 % 99.13          114عدد   ناجح : 

 %  0.87          1راسب:  عدد  

عدد الطالب طبقا للتقديرات 

 الحاصلين عليها

 1.74بنسبة   2ممتاز  

 19.13بنسبة  22جيد جدا 

 37.39بنسبة  43جيد      

 41.73بنسبة  48مقبول   

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1 

2 

3 

4 

شرح إلعداد وتنفيذ  تكوين مبتكر من التراث الفني في خامة الطين 

 األسواني.

 (3-1من األسبوع )

 التقييم

-- 16  

1 

2 

3 

شرح   واعداد وتنفيذ تكوين مستنبط من عناصر الطبيعة من خامة 

 الحجر الخفيف. 

 (7-5من األسبوع )

 التقييم

-- 16 

9 

10 

11 

12 

 يئة لعمل مجسمات فنية مبتكرةشرح الستغالل خامات من الب

 

 التقييم
-- 16 

 4 -- امتحان تطبيقي قياسي 13

14 

15 

 شرح الستخدام الوسائط الحديثة لعمل مجسمات فنية مبتكرة.

 
-- 12 



 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تقييم 16

17 

18 

19 

20 

 شرح الستلهام  وعمل تكوين مبتكر من عنصر ادمي

 

 

 تقييم

-- 16 

21 

22 

23 

24 

 ن مبتكر من عنصر الطائرشرح الستلهام  وعمل تكوي

 

 

 تقييم

-- 16  

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

  4 -- سنة لقياس مستوي الطالب .عمل امتحان اعمال  16
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

 >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 >85  

 محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 تدريب عملي

 أنشطة صفية

 شفوي طريقة تقويم الطالب -

عمال سنة ا  

 عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

 متوافرة المراجع العلمية  -

 متوافرة الوسائل المعينة -

 متوافرة المستلزمات والخامات -

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%   .5787 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 



 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ارجيين مالحظات المراجعين الخ -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية  .3

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

طويرتوقيت الت توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

زيارة متحف والمعارض  الزيارات الميدانية

 الفنية

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 أستاذ المادة : ا.م.د / مختار محمد كمال حسن النادي                                التوقيع :

 

 التوقيع: يم متي رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تقرير مقرر دراسي

2020/     9120للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

4النحت  اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص  -23

 الرابع  الفرقة / المستوى -24

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

  الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  -26

 متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27

معيد 2عضو هيئة تدريس +  عدد القائمين بالتدريس -28  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 96 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 95 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 % 100        95عدد   :  ناجح

 % 0          0راسب:  عدد  

عدد الطالب طبقا للتقديرات 

 الحاصلين عليها

 2.1بنسبة   2ممتاز  

 9.47بنسبة  9جيد جدا 

 53.68بنسبة  51جيد    

 34.73بنسبة  33مقبول   

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 عمليال

1 

2 

3 

4 

شرح إلعداد وتنفيذ  تكوين مبتكر من التراث الفني في خامة الطين 

 األسواني.

 (3-1من األسبوع )

 التقييم

-- 16  

1 

2 

3 

شرح   واعداد وتنفيذ تكوين مستنبط من عناصر الطبيعة من خامة 

 الحجر الخفيف. 

 (7-5من األسبوع )

 التقييم

-- 16 

9 

10 

11 

12 

 يئة لعمل مجسمات فنية مبتكرةت من البشرح الستغالل خاما

 

 التقييم
-- 16 

 4 -- امتحان تطبيقي قياسي 13

14 

15 

 شرح الستخدام الوسائط الحديثة لعمل مجسمات فنية مبتكرة.

 
-- 12 



 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تقييم 16

17 

18 

19 

20 

 شرح الستلهام  وعمل تكوين مبتكر من عنصر ادمي

 

 

 تقييم

-- 16 

21 

22 

23 

24 

 ن مبتكر من عنصر الطائرعمل تكويشرح الستلهام  و

 

 

 تقييم

-- 16  

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 الطالب اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات

-- 16  

 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

25 

26 

27 

28 

 ابتكار عمل فني من االشكال الهندسية

 

 تقييم

 اختبار شفوي واعالن التقرير السنوي لمستويات الطالب
 

  4 -- سنة لقياس مستوي الطالب .ن اعمال عمل امتحا 16
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

 >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 >85  

 م15/3/2020 يي الية الفصل الدراس الثانمن بدا أساليب التعليم والتعلم -

  المطورة.حاضرة اسلوب الم 

  العملي.اسلوب البيان 

  الذهني. اسلوب العصف 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 التعاوني.تيجية التعلم استرا 

  البحث.استراتيجية المناقشة وحلقات 

 ي الثانيية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020  من

 االجتماعيشبكات التواصل و  نيةاإللكترواستخدام المنصات 

(WhatsApp   ) 

 

 شفوي طريقة تقويم الطالب -

عمال سنة ا  

 عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

 متوافرة المراجع العلمية  -

 متوافرة الوسائل المعينة -



 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

- 12 - 

 

 متوافرة المستلزمات والخامات -

  قيود إدارية وتنظيمية: -34

%   .5787 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .4 ترحات تحسين المقررمق -36

 

ارجيين مالحظات المراجعين الخ -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية  .4

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 

 طة التطوير للمقرر للعام القادم: خ -40

طويرتوقيت الت توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

زيارة متحف والمعارض  الزيارات الميدانية

 الفنية

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 التوقيع :                   أستاذ المادة : ا.م.د / مختار محمد كمال حسن النادي             

 

 التوقيع: يم متي رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

 تقرير مقرر دراسي

6102/     6102للعام األكاديمي     
 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 ( 3رظٕٚش )  اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 رشثٛخ فُٛخ  انزخظض -2

 انشاثؼخ  انفشلخ / انًغزٕٖ -3

 ( ػًهٙ 4)  ( َظش٘ + ) زًذحػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼ -4

 ٔػغ انُظبو ؽجمب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -5

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

( يؼٛذ 1)  ( ػؼٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 ظبئٛبد:اإلح -1

 183 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

 182 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (        ثُغجخ  )  (  %       182ػذد  )    َبجح : 

 (        ثُغجخ  )  (  %        0ساعت:  ػذد  ) 

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ ؽجمب  -

 نهزمذٚشاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        71ثُغجخ  ) :    يًزبص 

   (  %        63ثُغجخ  ) جٛذ جذا : 

      (  %        26ثُغجخ  )      جٛذ : 

 (  %        21ثُغجخ  ) يمجٕل :   

 ( 3رذسٚظ انًمشس:  رظٕٚش )  -2

 

 

 

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕػٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

ش يٍ انطجٛؼخ انحٛخ) إَغبٌ , حٕٛاٌ , َجبد ( , دساعخ دساعخ ػُبط  1-4

 أكبدًٚٛخ , كًب ْٙ فٙ انطجٛؼخ .
 16 

 8  رجغٛؾ نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ . 5-6

7-

10 

رحهٛم ٔرشكٛت , نكم ػُظش يٍ ػُبطش انطجٛؼخ انحٛخ  ) إَغبٌ , 

 حٕٛاٌ , َجبد  (  .
 16 

11-

13 

  . صخ إػبدح طٛبغخ نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ  انضال
 12 

 4  إيزحبٌ شفٕ٘ ) يُبلشخ طفٛخ ( , نمٛبط يغزٕ٘ انطالة 14

15-

18 

ػًم نٕحبد ثزهك انؼُبطش , ثظٛبغبد يزؼذدح ثؤنٕاٌ األكشٚهك 

 ػهٗ ) انزٕال (.
 16 
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19-

22 

دساعبد رحهٛهٛخ  جذٚذح نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ  , ٔانطجٛؼخ انظابيزخ 

 يؼبَ فٙ ) إعكزشبد ( يزؼذدح .
 16 

23 -

26  

إَزااابط نٕحااابد جذٚاااذح ثظاااٛبغبد جذٚاااذح نؼُبطاااش انطجٛؼاااخ انحٛاااخ 

 ٔانظبيزخ , ثؼذ رحهٛهٓب ٔرشكٛجٓب .

 

 16 

 َمذ ٔرحهٛم ٔرمٛٛى أػًبل انطهجخ ٔفك انًؼبٚٛش انؼهًٛخ انفُٛخ  . 27

 
 4 

 4  ػًم يؼشع ألػًبل انطهجخ انًزًٛضٍٚ 28

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 ٙ انًمشسانًحزٕٖ األعبع

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًمشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد  -

 انًمشس

       >85  

 )   ( يحبػشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

( رذسٚت ػًهٙ √)    

 )   ( دساعخ حبنخ 

( أَشطخ فظهٛخ √)    

( رؼهٛى رؼبَٔٙ √)    

( يُبلشخ ٔحٕاس √)    

( ثحش فشد٘ ٔجًبػٙ  √)    

( َظش٘ √)   ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

( شفٕ٘ √)    

( أػًبل فظهٛخ √)  

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -3

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح      انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

جذ لٕٛد إداسٚخال ٕٚ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4  

( %78.31)       َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5  

رٕفٛش ) حٕايم ( انشعى ٔانزظٕٚش ثبٜرٛهّٛ انخبص  .1  -6

 ثبنزذسٚظ , حزٗ ٚزًكٍ انطبنت يٍ آداءِ كًب ٚجت . 

رٕفٛش انخبيبد ٔاٜدٔاد انخبطخ ثبنشعى ٔانزظٕٚش ,  .2

َظشا نغالئٓب ثًب ٚجؼهٓب ػجئبَ ػهٗ كضٛش يٍ انطهجخ , إٌ 
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 نى ٚكٍ جًٛؼٓى . 

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش  -8

 فٙ انؼبو انغبثك

رى رضٔٚذْى ثًجًٕػخ يٍ انُجزاد انًخزظشِ ػٍ  .1

انًؼبسع انًمبيخ فٗ انٕلذ انشاٍْ ٔيذػًخ ثبنظٕس 

. 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب  -9

 ْٙ ٔاألعجبة(

رٕفٛش انخبيبد أ حٕايم انزظٕٚش نؼؼف نى ٚزى 

 اإليكبَٛبد انًبدٚخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -10

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 

 

   

 

 اعى يُغك انًبدح :                      انزٕلٛغ :                       انزبسٚخ :   /   /   

 .د/ يُبل عؼذ ػضة انشًٛٙ أ.و
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 تقرير مقرر دراسي

 61 01/     6102للعام األكاديمي   
 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 ( 3رظٕٚش  )     اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -8

 رشثٛخ فُٛخ     انزخظض -9

 انشاثؼخ     / انًغزٕٖ انفشلخ -10

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

 ٔػغ انُظبو ؽجمب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -12

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

( يؼٛذ 1ْٛئخ رذسٚظ + )  )  ( ػؼٕ ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -11

 113 ػذد انطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشس -

 113 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 ( %        99.12( ثُغجخ )   112ػذد  )   َبجح : 

 (  %        0. 88(    ثُغجخ  )  1ساعت:  ػذد  ) 

% نهُبجحٍٛ ؽجمب 99.12خ انُغجخ انًئٕٚ -

 نهزمذٚشاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 (  %        23.01ثُغجخ  )   26يًزبص :  

   (  %       32.74ثُغجخ  ) 37جٛذ جذا : 

      (  %        22.12ثُغجخ  )   25   جٛذ : 

 (  %        21.24ثُغجخ  )   24يمجٕل : 

 رذسٚظ انًمشس: -12

 

 

 

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕػٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

دساعخ أكبدًٚٛخ )َظش٘ ٔػًهٙ( , نكٛفٛخ سعى اإلَغبٌ     ) انًٕدٚم  1
 4  ( كؼُظش حٙ يٍ انطجٛؼخ  .

دساعخ  األَغبٌ) انًٕدٚم ( آكبدًٚٛبَ يٍ انطجٛؼخ  داخم اٜرٛهّٛ  2

 ٔخبسجّ  فٙ  )إعكزشبد (  ظم َٕٔس .
 4 

ٚم ( داخم اٜرٛهّٛ ػهٗ كبَغٌٕ , ثبعزخذاو ثؼغ دساعخ ) انًٕد 3

 األنٕاٌ انًبئٛخ ٔاٜكشٚهك .  
 4 

دساعخ آكبدًٚٛخ نجؼغ انحٕٛاَبد اٜنٛفخ انًزبحخ نذٖ انطبنت ثبنظم  4

 ٔانُٕس .
 4 

إعزكًبل دساعخ ثؼغ انحٕٛاَبد انًزبحخ , ٔإػبفخ ثؼغ األنٕاٌ  5

 انًبئٛخ .
 4 

 4 د يٍ انُجبربد ٔانضْٕس يٍ انطجٛؼخ  دساعخ  آكبدًٚٛخ إلخزٛبسا 6
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 انحٛخ ثبنظم ٔانُٕس .

دساعخ إلخزٛبساد يٍ انُجبربد ٔانضْٕس , ثبألنٕاٌ انًبئٛخ , أٔ  7

 األكشٚهك .
 4 

ػًم ركُٕٚبد رؼى ػُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ) إَغبٌ , حٕٛاٌ , َجبد   8-9

( ػهٗ ٔسق انكبَغٌٕ انًجٓض ) ثبنذسٚزٌٕ ( ثبعزخذاو أنٕاٌ 

 ألكشٚهك .ا

 8 

رحهٛم ٔ رشكٛت ٔإػبدح انظٛبغخ نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ٔانظبيزخ  10

 فٙ إعكزشبد يزؼذدح .
 4 

إعزكًبل انزحهٛم ٔانزشكٛت ٔإػبدح انظٛبغخ نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ  11

 ٔانظبيزخ فٙ إعكزشبد يزؼذدح .
 4 

ٗ ػًم ركُٕٚبد رؼى رحهٛالد نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ٔانظبيزخ ػه 12

 ٔسق انكبَغٌٕ ثبنشطبص , ٔاعزخذاو ثؼغ خبيبد انكٕالط .
 4 

ػًم ركُٕٚبد ثشإٖ جذٚذح ) رحهٛم ٔرشكٛت ( نؼُبطش انطجٛؼخ  13

 انحٛخ ٔانظبيزخ , ػهٗ ٔسق انكبَغٌٕ  , يغ انكٕالط .
 4 

14-

15 

رُفٛز نٕحبد ) رٕال ( نزكٍٕٚ يٍ ػُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ٔانظبيزخ 

ٔإػبدح طٛبغزٓب ثشإٖ إثذاػٛخ جذٚذح , ثؤنٕاٌ  ثؼذ رحهٛهٓب ٔرشكٛجٓب

 األكشٚهك .

 8 

 4  إيزحبٌ شفٕ٘ ػٍ كم يب عجك يٍ دساعخ , شفٕ٘ ٔػًهٙ  16

 4  رحهٛم ٔرمٕٚى ٔرمٛٛى ألػًبل انطهجخ انغبثمخ . 17

دساعخ انخؾ انؼشثٙ ٔرشكٛالرخ انفُٛخ , يغ ثؼغ األيضهخ انًخزهفخ  18

 ح .انًشرجطخ ثبنزشاس , ٔانًؼبطش
 4 

19-

21 

ػًم ركُٕٚبد جذٚذح نزشكٛالد انخؾ انؼشثٙ ػهٗ ٔسق انكبَغٌٕ , 

 ٔرطؼٛى انجؼغ ثخبيبد انكٕالط .
 12 

22-

24 

إَزبط نٕحبد نزشكٛالد جذٚذح إثذاػٛخ نهخؾ انؼشثٙ , ٚغزؼٍٛ 

انطبنت ثخجشح يب عجك يٍ دساعخ ٔرحهٛم ٔرشكٛت نهؼُبطش , ٔرنك 

 ػهٗ) انزٕال ( ثبألكشٚهك .

 12 

 4  يُبلشخ رحهٛهٛخ َمذٚخ ألػًبل انطهجخ ٔرمًٕٚٓب . 25

 4  إعزكًبل رؼذٚم أػًبل انطهجخ ثؼذ رمًٕٚٓب  . 26

 4  رمٛٛى األػًبل انفُٛخ يغ ٔػغ انًالحظبد ٔانزحهٛم نٓب . 27

ػًم يؼشع ٚؼى اٜػًبل انفُٛخ نهطهجخ , فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ  28

 .نٓى , ٔلجم اإليزحبٌ انزطجٛمٙ 
 4 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًمشس

100%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ  -

 انًمشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد  -

 انًمشس

       >85  

 )   ( يحبػشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

( رذسٚت ػًهٙ √)    

 )   ( دساعخ حبنخ 

أَشطخ فظهٛخ  ( √)    
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( رؼهٛى رؼبَٔٙ √)    

( يُبلشخ ٔحٕاس √)    

( ثحش فشد٘ ٔجًبػٙ  √)    

 )   ( َظش٘ ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -

( شفٕ٘ √)    

( أػًبل فظهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -13

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

غٛش يزٕافشح      انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح      انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد إداسٚخ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

( %80.67)        َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -15  

رٕفٛش ) حٕايم ( انشعى ٔانزظٕٚش ثبٜرٛهّٛ انخبص  .3 يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس -16

 ثبنزذسٚظ , حزٗ ٚزًكٍ انطبنت يٍ آداءِ كًب ٚجت . 

ٜدٔاد انخبطخ ثبنشعى ٔانزظٕٚش , رٕفٛش انخبيبد ٔا .4

َظشا نغالئٓب ثًب ٚجؼهٓب ػجئبَ ػهٗ كضٛش يٍ انطهجخ , إٌ 

 نى ٚكٍ جًٛؼٓى .

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش  -18

 فٙ انؼبو انغبثك

رى رضٔٚذْى ثًجًٕػخ يٍ يٕالغ انُذ انخبطخ ثؼشع  .2

 ٍ انًظٕسٍٚ .أػًبل انفُبَٛ

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب  -19

 ْٙ ٔاألعجبة(

نى ٚزى رٕفٛش انخبيبد أ حٕايم انزظٕٚش نؼؼف 

 اإليكبَٛبد انًبدٚخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -20
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 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

يشبسكخ اػًبل انطالة  

 فٙ طبنٌٕ انشجبة

ثٕػغ كجٛش يٍ انُؼٕط 

 انفُٙ .

انًشبسكخ فٙ أػهٗ 

انًغبثمبد انفُٛخ انًحهٛخ 

ٔاإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ  ثًب 

ٚشلٗ ثذٔس انطبنت 

 رشكٛهٛبَ 

 

األسرمبء ثألػًبل انفُٛخ 

ثبنذٔس انز٘ ُٚبعت 

رجًٛم انجٛئخ انًحٛطخ , 

كبنحشو انجبيؼٙ , 

ٔانًذُٚخ , ٔانحذائك , 

ٔجًٛغ انًُغآد انًحهٛخ 

ك انًشبسكخ فٙ , كزن

 جًٛغ انًؼبسع ..

 أعزبر انًبدح :  انؼبو انمبدو .

  أ.و.د/ يُبل عؼذ انشًٛٙ 

 

 اعى يُغك انًبدح:                      انزٕلٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   

 أ.و.د/ يُبل عؼذ ػضة انشًٛٙ 
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دراسيتقرير مقرر   

 و 61 01/     6101للعام األكاديمي   

 لغى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

معلومات اساسية -أ   

 ( 3رظٕٚش  )     اعى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 رشثٛخ فُٛخ     انزخظض -16

 انشاثؼخ     انفشلخ / انًغزٕٖ -17

( ػًهٙ 4٘ + ) )  ( َظش ػذد انٕحذاد / انغبػبد انًؼزًذح -18  

 ٔػغ انُظبو ؽجمب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد  -19

غٛش يزٕفش     × ( )   (  يزٕافش        )   َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ -20  

( يؼٛذ 1)  ( ػؼٕ ْٛئخ رذسٚظ + )  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ -21  

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -21

 116 نطالة انًهزحمٍٛ ثبنًمشسػذد ا -

 114 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 ( %       100( ثُغجخ )   114ػذد  )   َبجح : 

 (  %       0(    ثُغجخ  ) 0ساعت:  ػذد  ) 

% نهُبجحٍٛ ؽجمب 98.4انُغجخ انًئٕٚخ  -

 نهزمذٚشاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 (  %       17.54ثُغجخ  )   20يًزبص :  

   (  %       23.68ثُغجخ  )  27جٛذ جذا : 

      (  %        17.54ثُغجخ  )  20   جٛذ : 

 (  %       41.23ثُغجخ  )   47يمجٕل : 

 رذسٚظ انًمشس: -22

 

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب

 انًٕػٕع
ػذد عبػبد 

 انُظش٘

ػذد عبػبد 

 انؼًهٙ

ٛفٛخ سعى اإلَغبٌ     ) انًٕدٚم دساعخ أكبدًٚٛخ )َظش٘ ٔػًهٙ( , نك 1
 4  ( كؼُظش حٙ يٍ انطجٛؼخ  .

دساعخ  األَغبٌ) انًٕدٚم ( آكبدًٚٛبَ يٍ انطجٛؼخ  داخم اٜرٛهّٛ  2

 ٔخبسجّ  فٙ  )إعكزشبد (  ظم َٕٔس .
 4 

دساعخ ) انًٕدٚم ( داخم اٜرٛهّٛ ػهٗ كبَغٌٕ , ثبعزخذاو ثؼغ  3

 األنٕاٌ انًبئٛخ ٔاٜكشٚهك .  
 4 

دساعخ آكبدًٚٛخ نجؼغ انحٕٛاَبد اٜنٛفخ انًزبحخ نذٖ انطبنت ثبنظم  4

 ٔانُٕس .
 4 

إعزكًبل دساعخ ثؼغ انحٕٛاَبد انًزبحخ , ٔإػبفخ ثؼغ األنٕاٌ  5

 انًبئٛخ .
 4 

دساعخ  آكبدًٚٛخ إلخزٛبساد يٍ انُجبربد ٔانضْٕس يٍ انطجٛؼخ   6

 انحٛخ ثبنظم ٔانُٕس .
 4 

انُجبربد ٔانضْٕس , ثبألنٕاٌ انًبئٛخ , أٔ  دساعخ إلخزٛبساد يٍ 7

 األكشٚهك .
 4 

ػًم ركُٕٚبد رؼى ػُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ) إَغبٌ , حٕٛاٌ , َجبد   8-9

( ػهٗ ٔسق انكبَغٌٕ انًجٓض ) ثبنذسٚزٌٕ ( ثبعزخذاو أنٕاٌ 
 8 
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 األكشٚهك .

رحهٛم ٔ رشكٛت ٔإػبدح انظٛبغخ نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ٔانظبيزخ  10

 إعكزشبد يزؼذدح .فٙ 
 4 

إعزكًبل انزحهٛم ٔانزشكٛت ٔإػبدح انظٛبغخ نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ  11

 ٔانظبيزخ فٙ إعكزشبد يزؼذدح .
 4 

ػًم ركُٕٚبد رؼى رحهٛالد نؼُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ٔانظبيزخ ػهٗ  12

 ٔسق انكبَغٌٕ ثبنشطبص , ٔاعزخذاو ثؼغ خبيبد انكٕالط .
 4 

ذٚذح ) رحهٛم ٔرشكٛت ( نؼُبطش انطجٛؼخ ػًم ركُٕٚبد ثشإٖ ج 13

 انحٛخ ٔانظبيزخ , ػهٗ ٔسق انكبَغٌٕ  , يغ انكٕالط .
 4 

14-

15 

رُفٛز نٕحبد ) رٕال ( نزكٍٕٚ يٍ ػُبطش انطجٛؼخ انحٛخ ٔانظبيزخ 

ثؼذ رحهٛهٓب ٔرشكٛجٓب ٔإػبدح طٛبغزٓب ثشإٖ إثذاػٛخ جذٚذح , ثؤنٕاٌ 

 األكشٚهك .

 8 

 4  يب عجك يٍ دساعخ , شفٕ٘ ٔػًهٙ  إيزحبٌ شفٕ٘ ػٍ كم 16

 4  رحهٛم ٔرمٕٚى ٔرمٛٛى ألػًبل انطهجخ انغبثمخ . 17

دساعخ انخؾ انؼشثٙ ٔرشكٛالرخ انفُٛخ , يغ ثؼغ األيضهخ انًخزهفخ  18

 انًشرجطخ ثبنزشاس , ٔانًؼبطشح .
 4 

19-

21 

ػًم ركُٕٚبد جذٚذح نزشكٛالد انخؾ انؼشثٙ ػهٗ ٔسق انكبَغٌٕ , 

 انجؼغ ثخبيبد انكٕالط .ٔرطؼٛى 
 12 

22-

24 

إَزبط نٕحبد نزشكٛالد جذٚذح إثذاػٛخ نهخؾ انؼشثٙ , ٚغزؼٍٛ 

انطبنت ثخجشح يب عجك يٍ دساعخ ٔرحهٛم ٔرشكٛت نهؼُبطش , ٔرنك 

 ػهٗ) انزٕال ( ثبألكشٚهك .

 12 

 4  يُبلشخ رحهٛهٛخ َمذٚخ ألػًبل انطهجخ ٔرمًٕٚٓب . 25

 4  نطهجخ ثؼذ رمًٕٚٓب  .إعزكًبل رؼذٚم أػًبل ا 26

 4  رمٛٛى األػًبل انفُٛخ يغ ٔػغ انًالحظبد ٔانزحهٛم نٓب . 27

ػًم يؼشع ٚؼى اٜػًبل انفُٛخ نهطهجخ , فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ  28

 نٓى , ٔلجم اإليزحبٌ انزطجٛمٙ .
 4 

 

انُغجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚغّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األعبعٙ انًمشس

100%  

انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ يذٖ انزضاو  -

 انًمشس

       >85  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد  -

 انًمشس

       >85  

 )   ( يحبػشاد َظشٚخ  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

( رذسٚت ػًهٙ √)    

 )   ( دساعخ حبنخ 

( أَشطخ فظهٛخ  √)    

( رؼهٛى رؼبَٔٙ √)    

( يُبلشخ ٔحٕاس √)    

( ثحش فشد٘ ٔجًبػٙ  √)    

 )   ( َظش٘ ؽشٚمخ رمٕٚى انطالة -

( شفٕ٘ √)    
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( أػًبل فظهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚظ : -23

يزٕافشح        انًشاجغ انؼهًٛخ  -  

غٛش يزٕافشح      انٕعبئم انًؼُٛخ -  

غٛش يزٕافشح      انًغزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ لٕٛد إداسٚخ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

( %87.86)        خ رمٕٚى انطالة نًمشسَزٛج -25  

رٕفٛش ) حٕايم ( انشعى ٔانزظٕٚش ثبٜرٛهّٛ انخبص  .5 يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس -26

 ثبنزذسٚظ , حزٗ ٚزًكٍ انطبنت يٍ آداءِ كًب ٚجت . 

رٕفٛش انخبيبد ٔاٜدٔاد انخبطخ ثبنشعى ٔانزظٕٚش ,  .6

 َظشا نغالئٓب ثًب ٚجؼهٓب ػجئبَ ػهٗ كضٛش يٍ انطهجخ , إٌ

 نى ٚكٍ جًٛؼٓى .

يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ  -27

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش  -28

 فٙ انؼبو انغبثك

رى رضٔٚذْى ثًجًٕػخ يٍ انُجزاد انًخزظشِ ػٍ  .3

انًؼبسع انًمبيخ فٗ انٕلذ انشاٍْ ٔيذػًخ ثبنظٕس 

. 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد )يب  -29

 ْٙ ٔاألعجبة(

رٕفٛش انخبيبد أ حٕايم انزظٕٚش نؼؼف نى ٚزى 

 اإليكبَٛبد انًبدٚخ.

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -30

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

يشبسكخ اػًبل انطالة  

فٙ طبنٌٕ انشجبة 

ثٕػغ كجٛش يٍ انُؼٕط 

 انفُٙ .

األسرمبء ثألػًبل انفُٛخ 

ثبنذٔس انز٘ ُٚبعت 

رجًٛم انجٛئخ انًحٛطخ , 

كبنحشو انجبيؼٙ , 

 أعزبر انًبدح :  انؼبو انمبدو .

  / يُبل عؼذ انشًٛٙ أ.و.د
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انًشبسكخ فٙ أػهٗ 

حهٛخ انًغبثمبد انفُٛخ انً

ٔاإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ  ثًب 

ٚشلٗ ثذٔس انطبنت 

 رشكٛهٛبَ 

 

ٔانًذُٚخ , ٔانحذائك , 

ٔجًٛغ انًُغآد انًحهٛخ 

, كزنك انًشبسكخ فٙ 

 جًٛغ انًؼبسع ..

 

 اعى يُغك انًبدح:                      انزٕلٛغ :                       انزبسٚخ:   /   /   

 أ.و.د/ يُبل عؼذ ػضة انشًٛٙ 

 


