
 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/9191تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ  
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 111 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 111 أدوا االمتحان  عدد الطالب الذين -
 %( 11.19ناجح ) بنسبة   111عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (         1..6راسب ) بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
 %(                 4.99ممتاز )بنسبة  9عدد 
 %( 51.11جيد جدا )بنسبة  51عدد 
 (%15..1جيد )بنسبة  .1عدد 
 %( 11.11مقبول )بنسبة  .1عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 –المكونات  –المميزات  –المقررات اإللكتروية ) المفهوم  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العيوب (
 أسس ومعايير تصميم وانتاج المقررات االلكترونية   -5
منصات التعميم االلكترونية وكيفية توظيفها فى العممية  -4

 مية التعمي

 (6تقنيات التعميم عن بعد) اسم المقرر 1

 
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 5
   الرابعة  الفرقة / المستوي 4
 ( عممي 5( نظري + )  5)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 9
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 1

 متوفر غير   ،    متوفر  √   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 1
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7



 

 

 أسس ومعايير تصميم وانتاج منصات التعميم االلكترونية  -9
االلعاب التعميمية االلكترونية  وكيفية توظيفها فى العممية  -1

 التعميمية 
 أسس ومعايير تصميم وانتاج االلعاب التعميمية االلكترونية   -1
 الفصول االفتراضية وكيفية توظيفها فى العممية التعميمية  -7
 مم اإللكتروني التعاونيالتع -.
أسس ومعايير تصميم وانتاج برامج التعميم االلكترونى  -1

 والتعمم التعاونى 
 البرمجيات مفتوحة المصدر -16
 المنصات التعميمية التفاعمية  -11
 التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد والتعمم النقال  -15
 تطبيقات عمى تقنيات التعميم عن بعد -14

تم تدريسه من المحتوي  % لما -
 األساسي لممقرر

11 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <16          16-.9         >.1 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

        <16         16-.9          >.1 

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

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %.1   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
التعمم االلكترونى  مفتوحة المصدر  إستخدام منصات .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6



 

 

 والمتاحة بشكل مجانى 
 إنتاج االلعاب التعميمية االلكترونية  .5
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

 إستخدام منصات التعمم االلكترونى  .1
 اج االلعاب التعميمية االلكترونية إنت .5
 إعتماد نظام التقوبم عمى الفهم من خالل نظام البوكميت .4

 
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 هي و األسباب (
 اليوجد 

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61

توصيف  مجاالت التطوير 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

حداث طرق إست
تكنولوجية الستخدام 
الفصول االفتراضية 

 عبر شبكة االنترنت  

إستخد ام عدد 
من المنصات 

االلكترونية 
  easyclassمثل

أستاذ المادة + عضو  الفصل الدراسى االول  
 الهيئة المعاونة 

          زينب ياسيند/ اسم منسق المادة : 
 التاريخ :    /    /                 التوقيع :                           

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ  
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 9. عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 9. أدوا االمتحان  عدد الطالب الذين -
 %( 166ناجح ) بنسبة   9.عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (         6راسب ) بنسبة  6عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
 %(                 51ممتاز )بنسبة  51عدد 
 %( 16جيد جدا )بنسبة  95عدد 
 (%17.1جيد )بنسبة  11عدد 
 %( 7.1مقبول )بنسبة  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 –المكونات  –المميزات  –المقررات اإللكتروية ) المفهوم  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العيوب (
 أسس ومعايير تصميم وانتاج المقررات االلكترونية   -5
منصات التعميم االلكترونية وكيفية توظيفها فى العممية  -4

 مية التعمي

 (6تقنيات التعميم عن بعد) اسم المقرر 1

 
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 5
   الرابعة  الفرقة / المستوي 4
 ( عممي 5( نظري + )  5)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 9
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 1

 متوفر غير   ،    متوفر  √   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 1
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7



 

 

 أسس ومعايير تصميم وانتاج منصات التعميم االلكترونية  -9
االلعاب التعميمية االلكترونية  وكيفية توظيفها فى العممية  -1

 التعميمية 
 أسس ومعايير تصميم وانتاج االلعاب التعميمية االلكترونية   -1
 الفصول االفتراضية وكيفية توظيفها فى العممية التعميمية  -7
 مم اإللكتروني التعاونيالتع -.
أسس ومعايير تصميم وانتاج برامج التعميم االلكترونى  -1

 والتعمم التعاونى 
 البرمجيات مفتوحة المصدر -16
 المنصات التعميمية التفاعمية  -11
 التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد والتعمم النقال  -15
 تطبيقات عمى تقنيات التعميم عن بعد -14

تم تدريسه من المحتوي  % لما -
 األساسي لممقرر

11 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <16          16-.9         >.1 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

        <16         16-.9          >.1 

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

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %.1   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
التعمم االلكترونى  مفتوحة المصدر  إستخدام منصات .4 -مقترحات تحسين المقرر : -6



 

 

 والمتاحة بشكل مجانى 
 إنتاج االلعاب التعميمية االلكترونية  .9
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

 إستخدام منصات التعمم االلكترونى  .9
 اج االلعاب التعميمية االلكترونية إنت .1
 إعتماد نظام التقوبم عمى الفهم من خالل نظام البوكميت .1

 
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 هي و األسباب (
 اليوجد 

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61

توصيف  مجاالت التطوير 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

حداث طرق إست
تكنولوجية الستخدام 
الفصول االفتراضية 

 عبر شبكة االنترنت  

إستخد ام عدد 
من المنصات 

االلكترونية 
  easyclassمثل

أستاذ المادة + عضو  الفصل الدراسى االول  
 الهيئة المعاونة 

          د/ عماد بديع خيرىاسم منسق المادة : 
 التاريخ :    /    /                 التوقيع :                           

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ  
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 74 د الطالب الممتحقين بالمقررعد -
 طالب 74 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة   74عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (         6راسب ) بنسبة  6عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 % ( 11.67ممتاز )بنسبة   11عدد 
 %(   9..94يد جدا )بنسبة  ج 45عدد 
 % (    59.11جيد )بنسبة   .1عدد 
 %(11.99مقبول )بنسبة   15عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 –المكونات  –المميزات  –المقررات اإللكتروية ) المفهوم  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 العيوب (
 أسس ومعايير تصميم وانتاج المقررات االلكترونية   -5
منصات التعميم االلكترونية وكيفية توظيفها فى العممية  -4

 التعميمية 

 (6تقنيات التعميم عن بعد) اسم المقرر 1

 
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 5
   الرابعة  الفرقة / المستوي 4
 ( عممي 5( نظري + )  5)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 9
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 1

 متوفر غير   ،    متوفر  √   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 1
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7



 

 

 أسس ومعايير تصميم وانتاج منصات التعميم االلكترونية  -9
االلعاب التعميمية االلكترونية  وكيفية توظيفها فى العممية  -1

 التعميمية 
 أسس ومعايير تصميم وانتاج االلعاب التعميمية االلكترونية   -1
 صول االفتراضية وكيفية توظيفها فى العممية التعميمية الف -7
 التعمم اإللكتروني التعاوني -.
أسس ومعايير تصميم وانتاج برامج التعميم االلكترونى والتعمم  -1

 التعاونى 
 البرمجيات مفتوحة المصدر -16
 المنصات التعميمية التفاعمية  -11
 تعمم النقال التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد وال -15
 تطبيقات عمى تقنيات التعميم عن بعد -14

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

19 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <16          16-.9         >.1 

  >.1         9.-16         16>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  عمميةالمراجع ال -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %1.61.   -ب لممقرر:نتيجة تقويم الطال -5
 إستخدام منصات التعمم االلكترونى  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إنتاج االلعاب التعميمية االلكترونية  .5



 

 

 إعتماد نظام التقوبم عمى الفهم من خالل نظام البوكميت .4
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

تنفيذه من مقترحات التطوير في  ما تم -8
 العام السابق

عقددددد ورش العمدددددل التدريبيدددددة لمطددددالب لمتددددددريب عمدددددى اسدددددتخدام  .1
 التقنيات التعميمية 

دمج عدد من التقنيدات التعميميدة  القائمدة عمدى البرمجدة الجداهزة   .5
  ضمن المنظومة التعميمية

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

 اليوجد 
 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

إسددددتحداث طددددرق فنيددددة 
وتكنولوجيددددددددددة النتدددددددددداج 
االلعدددددددددددداب التعميميددددددددددددة 
 االلكترونية 

إنتدددددددددداج عدددددددددددد مددددددددددن 
البدددرامج التقنيدددة التدددى 
تسدداعد فددى النهددوض 
 بالعممية التعميمية 

 أستاذ المادة + عضو الهيئة المعاونة  ى االول  الفصل الدراس

       أ .م.د/ احمد مصطفى كامل عصر   اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9166/9167تقرير مقرر دراسي )

 

 -معمومات أساسية : –أ  
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166  ناجح ) بنسبة 71عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (         6راسب ) بنسبة  6عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(79.11ممتاز )بنسبة   14عدد 
 %(11.91جيد جدا )بنسبة  11عدد 
 %(1.14جيد )بنسبة  9عدد 
 %(9.54مقبول )بنسبة  4عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 –المكونات  –المميزات  –المقررات اإللكتروية ) المفهوم  -1 سهاالموضوعات التي تم تدري -

 العيوب (
 أسس ومعايير تصميم وانتاج المقررات االلكترونية   -5
منصات التعميم االلكترونية وكيفية توظيفها فى العممية  -4

 التعميمية 

 (6نيات التعميم عن بعد)تق اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعميم   التخصص 5
   الرابعة  الفرقة / المستوي 4
 ( عممي 5( نظري + )  5)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 9
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 1

 رمتوف غير       متوفر  √   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 1
 استاذ واحد لممادة وعضو هيئة معاونة لمتطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7



 

 

 أسس ومعايير تصميم وانتاج منصات التعميم االلكترونية  -9
عميمية االلكترونية  وكيفية توظيفها فى العممية االلعاب الت -1

 التعميمية 
 أسس ومعايير تصميم وانتاج االلعاب التعميمية االلكترونية   -1
 الفصول االفتراضية وكيفية توظيفها فى العممية التعميمية  -7
 التعمم اإللكتروني التعاوني -.
ى أسس ومعايير تصميم وانتاج برامج التعميم االلكترون -1

 والتعمم التعاونى 
 البرمجيات مفتوحة المصدر -16
 المنصات التعميمية التفاعمية  -11
 التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد والتعمم النقال  -15
 تطبيقات عمى تقنيات التعميم عن بعد -14

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

11 % 

بمحتوي مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 المقرر 

        <16          16-.9         >.1 

  >.1         9.-16         16>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
 شفوي  نظري                         بطريقة تقويم الطال -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  تمزمات والخاماتالمس -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %.1.1.   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
عقدددددد ورش العمدددددل التدريبيدددددة لمطدددددالب لمتددددددريب عمدددددى اسدددددتخدام  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التقنيات التعميمية 



 

 

تقنيدات التعميميدة  القائمدة عمدى البرمجدة الجداهزة  دمج عدد من ال .5
  ضمن المنظومة التعميمية

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 بناء أنظمة تعميمية ذكية  .1
المسددددددددتحدثات وضددددددددع عدددددددددد مددددددددن الخطددددددددط التطويريددددددددة لبندددددددداء  .5

 التكنولوجية القائمة عمى تقنيات التعمم عن بعد  
)ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 و األسباب (
 اليوجد 

 
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 
اسددددددددتخدام عدددددددددد مددددددددن 

التى البرمجيات الذكية 
تسددددداهم فدددددى النهدددددوض 
 بالعممية التعميمية 

إنتدددددددددداج عدددددددددددد مددددددددددن 
البدددرامج التقنيدددة التدددى 
تسدداعد فددى النهددوض 
 بالعممية التعميمية 

أستاذ المادة + عضو الهيئة  الفصل الدراسى االول  
 المعاونة 

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

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2)بعد عن التعليم تقنيات اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   تحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة االم 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 114 الطالب الذين أدوا االمتحان  عدد -

 %( 100ناجح ) بنسبة  114عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 غائب 2عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   21.93ممتاز) بنسبة  25عدد 

 %(       50.0جيد جدا )بنسبة  57عدد 

 % (20.17جيد )بنسبة  23عدد 

 %(7.89مقبول )بنسبة  9عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 -اإلستراتيجيات -السياسات -التعليم اإللكتروني) الفلسفة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المجاالت(

 المتطلبات الالزمة لتطبيق التعليم اإللكتروني. .2

 وتطبيقاته التربوية 2الويب .3

  مشروع نموذج متكامل. .4

 % 90 لمحتوي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من ا -

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

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

 يتدريب عمل  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونيتعليم 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ةالوسائل المعين-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 يمية الذكية بناء عدد من المنظومات التعل .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توظيف االجهزة الذكية ضمن المنظومة التعليمية   .2

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

إعتماد نظبم التقبويم القبائم علبخ االختببارات الموضبوعية )  .1

 البوكيلت (

لقائمبة علبخ البرمجبة الجبا زة بناء عدد من االليات التقنية ا .2

 وتقنيات التعلم عن بعد 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسبببتخدام المنصبببات التبببخ 

تقبببببببدم خبببببببدمات البببببببتعلم 

لكترونخ اال  

إنتبباج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببخ تسبباعد فببخ 

النهبببببببببوة بالعمليبببببببببة 

 التعليمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانخ 

 د/  زينب ياسين :  أستاذ المقرر

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2)بعد عن التعليم تقنيات اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   تحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة االم 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84 الطالب الذين أدوا االمتحان  عدد -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   1.2ممتاز) بنسبة  1عدد 

 %(       38.09جيد جدا )بنسبة  32عدد 

 % (55.95جيد )بنسبة  47عدد 

 %(4.76مقبول )بنسبة  4عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 -اإلستراتيجيات -السياسات -التعليم اإللكتروني) الفلسفة .5 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المجاالت(

 المتطلبات الالزمة لتطبيق التعليم اإللكتروني. .6

 وتطبيقاته التربوية 2الويب .7

  مشروع نموذج متكامل. .8

 % 88 لمحتوي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من ا -

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

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

 يتدريب عمل  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ةالوسائل المعين-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 يمية الذكية بناء عدد من المنظومات التعل .3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توظيف االجهزة الذكية ضمن المنظومة التعليمية   .4

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

إعتماد نظبم التقبويم القبائم علبخ االختببارات الموضبوعية )  .3مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8



 

 البوكيلت ( السابق

لقائمبة علبخ البرمجبة الجبا زة بناء عدد من االليات التقنية ا .4

 وتقنيات التعلم عن بعد 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسبببتخدام المنصبببات التبببخ 

تقبببببببدم خبببببببدمات البببببببتعلم 

لكترونخ اال  

إنتبباج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببخ تسبباعد فببخ 

النهبببببببببوة بالعمليبببببببببة 

 التعليمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانخ 

 أستاذ المقرر/ أ.م.د. أيمن فوزي

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (16وذج رقم ) نم

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2)بعد عن التعليم تقنيات اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   اناتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتح 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 لطالب الذين أدوا االمتحان عدد ا -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   31.51ممتاز) بنسبة  23عدد 

 %(      31.51جيد جدا )بنسبة  23عدد 

 % (26.03جيد )بنسبة  19عدد 

 %( 10.96مقبول )بنسبة  8عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 -اإلستراتيجيات -السياسات -التعليم اإللكتروني) الفلسفة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المجاالت(

 المتطلبات الالزمة لتطبيق التعليم اإللكتروني. .2

 وتطبيقاته التربوية 2الويب .3

 مشروع نموذج متكامل. .4

 % 96 المحتوي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من  -

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

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

 ليتدريب عم  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 84.66   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

م التقبببببويم القبببببائم علبببببخ االختببببببارات إعتمببببباد نظببببب .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية ) البوكيلت (



 

بنببباء عبببدد مبببن االليبببات التقنيبببة القائمبببة علبببخ البببذكاء  .2

 االصطناعخ 

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

علبببخ عقببد ورا العمبببل التدريبيبببة للطببالب للتبببدريب  .1

 استخدام التقنيات التعليمية 

دم  عدد من التقنيات التعليمية  القائمبة علبخ البرمجبة  .2

 الجا زة  ضمن المنظومة التعليمية

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ ير توقيت التطو توصيف التطوير مجاالت التطوير 

إسبببببتحدا  طبببببر  فنيبببببة 

وتكنولوجيبببببببببة النتببببببببباج 

االلعببببببببببباب التعليميبببببببببببة 

 االلكترونية 

إنتبباج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببخ تسبباعد فببخ 

النهبببببببببوة بالعمليبببببببببة 

 التعليمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانخ 

 أستاذ المقرر/ أ.م.د. يسرية عبد الحميد

التاريخ :    /    /                               التوقيع :               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2)بعد عن التعليم تقنيات اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر      √       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -:معلومات متخصصة  –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   63.38ممتاز) بنسبة  25عدد 

 %(      29.58جيد جدا )بنسبة  21عدد 

 % ( 7.04جيد )بنسبة  5عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 -اإلستراتيجيات -السياسات -التعليم اإللكتروني) الفلسفة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المجاالت(

 المتطلبات الالزمة لتطبيق التعليم اإللكتروني. .2

 وتطبيقاته التربوية 2الويب .3

 روع نموذج متكامل.مش .4

 % 93 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             لمأساليب التعليم والتع -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 جة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدر  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.26   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عقد ورا العمل التدريبية للطالب  .1 -تحسين المقرر : مقترحات -6

دمبب  عببدد مببن التقنيببات التعليميببة  القائمببة علببخ تقنيببات  .2

 التعلم عن بعد   ضمن المنظومة التعليمية

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 يمية ذكية بناء أنظمة تعل .1

وضع عبدد مبن الخطبل التطويريبة لبنباء المسبتحدثات  .2

 التكنولوجية القائمة علخ تقنيات التعلم عن بعد  

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 ن التنفيذالمس%ول ع توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسببببببببتخدام عببببببببدد مببببببببن 

البرمجيبببات الذكيبببة التبببخ 

تسببببببا م فببببببخ النهببببببوة 

 بالعملية التعليمية 

إنتبباج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببخ تسبباعد فببخ 

النهبببببببببوة بالعمليبببببببببة 

 التعليمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانخ 

 أستاذ المقرر/ . أ.م.د. أحمد عصر

التاريخ :    /                       التوقيع :                           



  

 (16نموذج رقم ) 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ) اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 لننة ثالثية   تختيار لننة االتتااناتالنظام المتبع ال 5

 غير تتوفر        √ تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتاان 6

 للتطبيقي 2 وستاذ واحد للمادة أ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 لب طا 116 عدد الطالب الملتاقين بالمقرر -

 طالب 115 عدد الطالب الذين أدوا االتتاان  -

 %( 99.13ناجح ) بنسبة  114عدد  نتينة االتتاان  -

 %(0.86)راسب بنسبة  1عدد 

 غائب 1عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجاين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الااصلين عليها

 % (   11.3تمتاز) بنسبة  13عدد 

 %(      55.65جيد جدا )بنسبة  64عدد 

 % (31.3ة جيد )بنسب 36عدد 

 % (0.86)بنسبة  لتقبو 1عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 HTMLتفهوم  لغة  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 htmlالعناصر المكونة للغة  .2

 السمات الخاصة داتخل اللغة .3

 الخاصة بالعناوين داتخل اللغة  TAGSالوسوم  .4

 الوسوم الخاصة بالفقرات .5

 وسوم تخاصة بتنسيق النصوص .6

  وسوم الخاصة بااللوان .7

 وتكوناتها  CSSتفهوم  لغة  .8

 فى عمليات تصميم تواقع الويب  cssاستخدام لغات الترتيز  .9

 تراحل تصميم وتنفيذ توقع الكتروني تتكاتل .10

 لغة النافا اسكربت وتكنوناتها  .11

 استخدام لغة النافا اسكربت في تصميم تواقع الويب .12

 ب التعليمية يير تصميم وإنتاج تواقع الويأسس وتعا .13

 % 95.3 % لما تم تدريسه تن الماتوي األساسي للمقرر -

 √    >85         84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بماتوي المقرر  -

 √     >85         84-60         60>         تدي تغطية االتتاان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  تااضرات نظرية             م والتعلمأساليب التعلي -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونيتعليم 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 رة بدرجة تادودة    غير تتوافرةتتوافرة      تتواف  المراجع العلمية -

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  الوسائل المعينة-

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  المستلزتات والخاتات -



  

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 98   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير عدد تن المنصات التعليمية النشاء المواقع االلكترونية تن تخاللها  .1 -حات تحسين المقرر :مقتر -6

 اتاحة الفرصة للطالب الستخدام تنصات التعليم االلكترونية  .2

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

فااي العااام مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  -8

 السابق

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم تن تخالل نظام البوكليت -1

 استخدام التقنيات الاديثة لتصميم وإنتاج المواقع التعليمية  -2

 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

تصبببميم توقبببع الكترونبببى  

 تعليمى بالكلية 

إجراء دراسات الندوى 

الالزتبة تبن أجبل إنشبباء 

الموقبببببببع االلكترونبببببببى 

 الرقمى  

 أستاذ المقرر + عضو الهي%ة المعاونة  الفصل الدراسى الثانى   

        د/ مينا وديعاسم تنسق المادة : 

 التاريخ :    /    /                                     التوقيع :       

 



  

 (16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ) اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 لننة ثالثية   تختيار لننة االتتااناتالنظام المتبع ال 5

 غير تتوفر        √ تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتاان 6

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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 لب طا 84 عدد الطالب الملتاقين بالمقرر -

 طالب 84 عدد الطالب الذين أدوا االتتاان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتينة االتتاان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجاين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الااصلين عليها

 % (   3.57تمتاز) بنسبة  3عدد 

 %(      79.76جيد جدا )بنسبة  67عدد 

 % (16.6ة جيد )بنسب 14عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 HTMLتفهوم  لغة  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 htmlالعناصر المكونة للغة  .2

 السمات الخاصة داتخل اللغة .3

 الخاصة بالعناوين داتخل اللغة  TAGSالوسوم  .4

 الوسوم الخاصة بالفقرات .5

 وسوم تخاصة بتنسيق النصوص .6

  وسوم الخاصة بااللوان .7

 وتكوناتها  CSSتفهوم  لغة  .8

 فى عمليات تصميم تواقع الويب  cssاستخدام لغات الترتيز  .9

 تراحل تصميم وتنفيذ توقع الكتروني تتكاتل .10

 لغة النافا اسكربت وتكنوناتها  .11

 استخدام لغة النافا اسكربت في تصميم تواقع الويب .12

 ب التعليمية يير تصميم وإنتاج تواقع الويأسس وتعا .13

 % 95.3 % لما تم تدريسه تن الماتوي األساسي للمقرر -

 √    >85         84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بماتوي المقرر  -

 √     >85         84-60         60>         تدي تغطية االتتاان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  تااضرات نظرية             م والتعلمأساليب التعلي -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 رة بدرجة تادودة    غير تتوافرةتتوافرة      تتواف  المراجع العلمية -

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  الوسائل المعينة-

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  المستلزتات والخاتات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 98   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير عدد تن المنصات التعليمية النشاء المواقع االلكترونية تن تخاللها  .3 -حات تحسين المقرر :مقتر -6



  

 اتاحة الفرصة للطالب الستخدام تنصات التعليم االلكترونية  .4

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

فااي العااام مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  -8

 السابق

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم تن تخالل نظام البوكليت -3

 استخدام التقنيات الاديثة لتصميم وإنتاج المواقع التعليمية  -4

 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

تصبببميم توقبببع الكترونبببى  

 تعليمى بالكلية 

إجراء دراسات الندوى 

الالزتبة تبن أجبل إنشبباء 

الموقبببببببع االلكترونبببببببى 

 الرقمى  

 أستاذ المقرر + عضو الهي%ة المعاونة  الفصل الدراسى الثانى   

        د/ مينا وديعاسم تنسق المادة : 

 التاريخ :    /    /                                     التوقيع :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ) اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة   ستويالفرقة / الم 3

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

 لننة ثالثية   النظام المتبع التختيار لننة االتتاانات 5

 غير تتوفر        √ تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتاان 6

 ونة للتطبيقىاستاذ واحد للمادة وعضو هي%ة تعا عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب  73 عدد الطالب الملتاقين بالمقرر -

 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االتتاان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتينة االتتاان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجاين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 ين عليهاالااصل

 %(        17.81طالب تمتاز )بنسبة 13 

 %(35.63طالب جيد جدا )بنسبة  26 

 (21.92طالب جيد )بنسبة  16 

 %(24.66تقبول )بنسبة  18 

 -تدريس المقرر : – 2

 HTMLتفهوم  لغة  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 htmlالعناصر المكونة للغة  .2

 السمات الخاصة داتخل اللغة .3

 الخاصة بالعناوين داتخل اللغة  TAGSالوسوم  .4

 الوسوم الخاصة بالفقرات .5

 وسوم تخاصة بتنسيق النصوص .6

 وسوم الخاصة بااللوان  .7

 وتكوناتها  CSSتفهوم  لغة  .8

 فى عمليات تصميم تواقع الويب  cssاستخدام لغات الترتيز  .9

 تراحل تصميم وتنفيذ توقع الكتروني تتكاتل .10

 لغة النافا اسكربت وتكنوناتها  .11

 استخدام لغة النافا اسكربت في تصميم تواقع الويب .12

 أسس وتعايير تصميم وإنتاج تواقع الويب التعليمية  .13

 % 96 % لما تم تدريسه تن الماتوي األساسي للمقرر -

 √    >85         84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بماتوي المقرر  -

 √     >85         84-60         60>         تدي تغطية االتتاان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  تااضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  المراجع العلمية -

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  الوسائل المعينة-



  

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  ات والخاتاتالمستلزت -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 82.52   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم تن تخالل نظام البوكليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اج المواقع التعليمية استخدام التقنيات الاديثة لتصميم وإنت -2

 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااام  -8

 السابق

إسببتخدام عببدد تببن بي%ببات الببتعلم االفتراضببية لكسبباب الطببالب تهببارات  -1

 تصميم وانتاج تواقع الويب التعليمة 

 نيات الاديثة لتصميم وإنتاج المواقع التعليمية التفاعلية استخدام التق -2

 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

إسبببببتادا  طبببببر  فنيبببببة 

المبواد  وتكنولوجية النتباج

والتقنيبببات التعليميبببة التبببى 

تقببببببوم علبببببببى البرتنبببببببة  

 الناهزة 

إنتبباج عببدد تببن البببرات  

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهبببببببببوة بالعمليبببببببببة 

 التعليمية 

 أستاذ المقرر + عضو الهي%ة المعاونة  الفصل الدراسي الثانى 

 أ.م.د/ أيمن فوزى خطاباسم تنسق المادة : 

 التاريخ :    /    /                          التوقيع :                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 (2البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ) اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 لننة ثالثية   النظام المتبع التختيار لننة االتتاانات 5

 غير تتوفر        √ تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتاان 6

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

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتاقين بالمقرر -

 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االتتاان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتينة االتتاان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجاين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الااصلين عليها

 %(59.15ب تمتاز )بنسبة طال 42

 %(25.35طالب جيد جدا )بنسبة  18

 %(11.27طالب جيد )بنسبة  8

 %(4.23طالب تقبول )بنسبة 3

 -تدريس المقرر : – 2

 HTMLتفهوم  لغة  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 htmlالعناصر المكونة للغة  .2

 السمات الخاصة داتخل اللغة .3

 لعناوين داتخل اللغة الخاصة با TAGSالوسوم  .4

 الوسوم الخاصة بالفقرات .5

 وسوم تخاصة بتنسيق النصوص .6

 وسوم الخاصة بااللوان  .7

 وتكوناتها  CSSتفهوم  لغة  .8

 فى عمليات تصميم تواقع الويب  cssاستخدام لغات الترتيز  .9

 تراحل تصميم وتنفيذ توقع الكتروني تتكاتل .10

 اتها لغة النافا اسكربت وتكنون .11

 استخدام لغة النافا اسكربت في تصميم تواقع الويب .12

 أسس وتعايير تصميم وإنتاج تواقع الويب التعليمية  .13

 % 80.61 % لما تم تدريسه تن الماتوي األساسي للمقرر -

 √    >85         84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بماتوي المقرر  -

 √     >85         84-60         60>         تدي تغطية االتتاان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  تااضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -



  

      فصلية           أعمال   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  المراجع العلمية -

 تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة    غير تتوافرة  الوسائل المعينة-

 غير تتوافرة   تتوافرة      تتوافرة بدرجة تادودة   المستلزتات والخاتات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إسببتخدام عببدد تببن بي%ببات الببتعلم االفتراضببية لكسبباب الطببالب تهببارات  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 تصميم وانتاج تواقع الويب التعليمة 

 واقع التعليمية التفاعلية استخدام التقنيات الاديثة لتصميم وإنتاج الم .2

 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااام  -8

 السابق

بناء عدد تن الصفاات االلكترونية التعليميبة التبى تسباهم فبى تاسبين عمليتبى 

 التعليم والتعلم

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

بنبباء عببدد تببن الصببفاات 

 االلكترونية التفاعلية 

إجراء دراسات الندوى 

الالزتبة تبن أجبل إنشبباء 

الصبببفاات االلكترونيبببة 

 اعلية   التف

 أستاذ المقرر + عضو الهي%ة المعاونة  الفصل الدراسى الثانى   

 أ.م.د/ أيمن فوزى خطاب اسم تنسق المادة : 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



 

 
 (66نموذج رقم ) 

 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )
 -معمومات أساسية : –أ 
 صيانة حاسب آلي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر       متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وواحد لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 116 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 116   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %( 99.14ناجح ) بنسبة   115عدد  نتيجة االمتحان  -

 %( 0.86راسب ) بنسبة 1عد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(3.4ممتاز بنسبة ) 4عدد 
 %(21.5جيد جدا ) بنسبة 25 عدد 
 %( 58.62جيد )بنسبة  68عدد 
 %(15.5مقبول )بنسبة  18عدد 

 -المقرر : تدريس – 9
 صيانة الحاسب اآللي )تعريف، أنواع(.    .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

صييييانة الموحييية اوم )أنواعهيييا، احتياطيييات اوميييان،  .2
 اودوات المستخدمة في الصيانة(. 

 صيانة الموحة اوم )اوعطال، السبب، العالج(.  .3
 صيانة المعالجات )اوشكال، التركيب، اوعطال(.  .4
 الترقية(.  -العالج -السبب -)اوعطالالمعالجات  .5
 مشكالته(.  -تركيبه -الهارديسك )أنواعه .6



 

 اوسباب، كيفية العالج(.  -الهارديسك )مشكالته .7
 صيانة وحدات اإلدخال واإلخراج.  .8
 صيانة وحدات اإلدخال واإلخراج.  .9

 تركيب كابالت  مغذي الطاقة  عمى الموحة اوم.  .10
 . صيانة مغذي الطاقة .11
 كرة. تركيب الذا .12
 صيانة أعطال الذاكرة وترقيتها. .13

% لمييا تييم تدريسييه ميين المحتييوي اوساسييي  -
 لممقرر

99 % 

ميييييدي التيييييزام القيييييائمين بالتيييييدريس بمحتيييييوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60          60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       ساليب التعميم والتعممأ -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
اوعميييال الفصيييمية )تيييذكر( ل بحيييوث حيييول الموضيييوعات 
المختمفييييييية لصييييييييانة وتركييييييييب الحاسيييييييب اآلليييييييي وأجيييييييزاؤ  

 ومناقشتها  إمتحان منتصف الفصل الدراسى
 شفوي                 نظري          طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة   غير متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة الوسائل المعينة-
 ة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافر  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %..   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتمييياد نظيييام التقيييوبم عميييى الفهيييم مييين خيييالل نظيييام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
محاوليييية الكشييييف عيييين الطييييرن الجديييييدة فييييي صيييييانة  -2

 مكتب والمحمول(أجزاء الحاسب )ال



 

تييوفير أدوات خاصيية بعممييية الفييك والتركيييب والمحييام  -3
 لألجهزة

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

تييييييم اسييييييتخدام نظييييييام اإلمتحييييييان الموضييييييوعى )صييييييح -1
 تعدد(إختيار من م -وخطأ

تييم تييدريب الطييالب عمييى إنتقييال اثيير الييتعمم فييي حييل  -2
 مشكالت الحاسب المختمفة

)ميا ييي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و اوسباب (

 الطرن الجديدة في الصيانة وتوفير أدوات الصيانة
 قمة الجانب المادي 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  لتطويرتوصيف ا مجاالت التطوير 

صيانة الكمبيوتر 
 المحمول

إضافة معمومات 
نظرية عن أدوات 
المحام والصيانة 
واوجهزة الخاصة 

 بالصيانة

صيانة الكمبيوتر 
واالجهزة الخاصة 

 بالصيانة

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 أ.م.د/ مصطفى سالمةاسم منسن المادة ل  
 توقيع ل                                            التاريخ ل    /    /ال



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 صيانة حاسب آلي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر       متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وواحد لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 84 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 84   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %( 98.8ناجح ) بنسبة   83عدد  نتيجة االمتحان  -

 %( 1.2راسب ) بنسبة 1عد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(0ممتاز بنسبة ) 0عدد 
 %(21.4جيد جدا ) بنسبة 18عدد 
 %( 38جيد )بنسبة  32عدد 
 %(39.31مقبول )بنسبة  33عدد 

 -المقرر : تدريس – 9
 صيانة الحاسب اآللي )تعريف، أنواع(.    .14 الموضوعات التي تم تدريسها -

صييييانة الموحييية اوم )أنواعهيييا، احتياطيييات اوميييان،  .15
 اودوات المستخدمة في الصيانة(. 

 صيانة الموحة اوم )اوعطال، السبب، العالج(.  .16
 صيانة المعالجات )اوشكال، التركيب، اوعطال(.  .17
 الترقية(.  -العالج -السبب -)اوعطالالمعالجات  .18
 مشكالته(.  -تركيبه -الهارديسك )أنواعه .19
 اوسباب، كيفية العالج(.  -الهارديسك )مشكالته .20



 

 صيانة وحدات اإلدخال واإلخراج.  .21
 صيانة وحدات اإلدخال واإلخراج.  .22
 تركيب كابالت  مغذي الطاقة  عمى الموحة اوم.  .23
 . صيانة مغذي الطاقة .24
 كرة. تركيب الذا .25
 صيانة أعطال الذاكرة وترقيتها. .26

% لمييا تييم تدريسييه ميين المحتييوي اوساسييي  -
 لممقرر

99 % 

ميييييدي التيييييزام القيييييائمين بالتيييييدريس بمحتيييييوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60          60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       ساليب التعميم والتعممأ -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
اوعميييال الفصيييمية )تيييذكر( ل بحيييوث حيييول الموضيييوعات 
المختمفييييييية لصييييييييانة وتركييييييييب الحاسيييييييب اآلليييييييي وأجيييييييزاؤ  

 ومناقشتها  إمتحان منتصف الفصل الدراسى
 شفوي                 نظري          طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة   غير متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة الوسائل المعينة-
 ة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافر  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %..   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتمييياد نظيييام التقيييوبم عميييى الفهيييم مييين خيييالل نظيييام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
محاوليييية الكشييييف عيييين الطييييرن الجديييييدة فييييي صيييييانة  -2

 مكتب والمحمول(أجزاء الحاسب )ال
تييوفير أدوات خاصيية بعممييية الفييك والتركيييب والمحييام  -3



 

 لألجهزة
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

تييييييم اسييييييتخدام نظييييييام اإلمتحييييييان الموضييييييوعى )صييييييح -1
 تعدد(إختيار من م -وخطأ

تييم تييدريب الطييالب عمييى إنتقييال اثيير الييتعمم فييي حييل  -2
 مشكالت الحاسب المختمفة

)ميا ييي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و اوسباب (

 الطرن الجديدة في الصيانة وتوفير أدوات الصيانة
 قمة الجانب المادي 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  لتطويرتوصيف ا مجاالت التطوير 

صيانة الكمبيوتر 
 المحمول

إضافة معمومات 
نظرية عن أدوات 
المحام والصيانة 
واوجهزة الخاصة 

 بالصيانة

صيانة الكمبيوتر 
واالجهزة الخاصة 

 بالصيانة

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 اسم منسن المادة ل  د. يبه عثمان فؤاد العزب
 توقيع ل                                            التاريخ ل    /    /ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (66نموذج رقم ) 

 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )
 -معمومات أساسية : –أ 
 صيانة حاسب آلي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  د الوحدات / الساعات المعتمدةعد 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وواحد لمتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -صة :معمومات متخص –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 73  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 73  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 100ناجح ) بنسبة   73عدد  نتيجة االمتحان  -

 % ( 0راسب ) بنسبة  0عد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(31.50ة ممتاز)بنسب 23عدد 
 %(39.73جيد جدا )بنسبة29عدد 
 %(12.33جيد )بنسبة  9عدد 
 %(16.44مقبول )بنسبة 12عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 صيانة الحاسب اآللي )تعريف، أنواع(.    .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

صييييانة الموحييية اوم )أنواعهيييا، احتياطيييات اوميييان،  .2
 اودوات المستخدمة في الصيانة(. 

 يانة الموحة اوم )اوعطال، السبب، العالج(. ص .3
 صيانة المعالجات )اوشكال، التركيب، اوعطال(.  .4
 الترقية(.  -العالج -السبب -المعالجات )اوعطال .5
 مشكالته(.  -تركيبه -الهارديسك )أنواعه .6



 

 اوسباب، كيفية العالج(.  -الهارديسك )مشكالته .7
 صيانة وحدات اإلدخال واإلخراج.  .8
 وحدات اإلدخال واإلخراج. صيانة  .9

 تركيب كابالت  مغذي الطاقة  عمى الموحة اوم.  .10
 تركيب الذاكرة.  .11
 صيانة أعطال الذاكرة وترقيتها. .12

% لمييا تييم تدريسييه ميين المحتييوي اوساسييي  -
 لممقرر

80 % 

ميييييدي التيييييزام القيييييائمين بالتيييييدريس بمحتيييييوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
اوعمييال الفصييمية )تييذكر( ل  بحييوث حييول الموضييوعات 

وأجيييييييزاؤ  المختمفييييييية لصييييييييانة وتركييييييييب الحاسيييييييب اآلليييييييي 
 ومناقشتها إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة نةالوسائل المعي-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %85.78   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
فهيييم مييين خيييالل نظيييام إعتمييياد نظيييام التقيييوبم عميييى ال -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

تيييم تيييدريب الطيييالب عميييى إنتقيييال اثييير اليييتعمم لمعالجييية  -ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8



 

 مشكالت الحاسوب العام السابق
)ميا ييي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 اوسباب ( و

 نظام اإلمتحان لم يتم تعديمه وفقا لما يو مقترح

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

إضييييييافة جييييييزء معرفييييييي 
عييييييين مغيييييييذي الطاقيييييييية 

 وصيانته

مغييييييييييييييييييذ  الطاقيييييييييييييييييية 
 وصيانته

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 اسم منسن المادة ل  د. يبه عثمان فؤاد العزب
 التوقيع ل                                            التاريخ ل    /    /

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (66نموذج رقم )  

 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )
 -معمومات أساسية : –أ 
 صيانة حاسب آلي  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد لممادة وواحد لمتطبيقى  يسعدد القائمين بالتدر  7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 71  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 100ناجح ) بنسبة   71عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (0راسب ) بنسبة  0عد 
اجحين طبقا لمتقديرات النسبة المئوية % لمن -

 الحاصمين عميها
 %( 77.46ممتاز )بنسبة  55عدد 
 %( 16.90جيد جدا )بنسبة  12عدد 
 %(5.63جيد )بنسبة  4عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 صيانة الحاسب اآللي )تعريف، أنواع(.    .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

صيييييانة الموحيييية اوم )أنواعهييييا، احتياطييييات اومييييان،  .2
 دوات المستخدمة في الصيانة(. او
 صيانة الموحة اوم )اوعطال، السبب، العالج(.  .3
 صيانة المعالجات )اوشكال، التركيب، اوعطال(.  .4
 الترقية(.  -العالج -السبب -المعالجات )اوعطال .5
 مشكالته(.  -تركيبه -الهارديسك )أنواعه .6
 اوسباب، كيفية العالج(.  -الهارديسك )مشكالته .7



 

 حدات اإلدخال واإلخراج. صيانة و  .8
 صيانة وحدات اإلدخال واإلخراج.  .9

 تركيب كابالت  مغذي الطاقة  عمى الموحة اوم.  .10
 تركيب الذاكرة.  .11
 صيانة أعطال الذاكرة وترقيتها. .12

% لمييا تييم تدريسييه ميين المحتييوي اوساسييي  -
 لممقرر

80 % 

ميييييدي التيييييزام القيييييائمين بالتيييييدريس بمحتيييييوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
اوعمييال الفصييمية )تييذكر( ل   إمتحييان منتصييف الفصييل 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة المراجع العممية -
 توافرةمتوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير م الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %79   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
مواكبييييية معموميييييات المقيييييرر لميييييا ييييييو جدييييييد فيييييي صييييييانة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الحاسب
)إن رجيين مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااا -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 محاولة تطوير المعمومات المقدمة في المقرر -

 ال يوجد)ميا ييي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9



 

 و اوسباب (
 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير يرمجاالت التطو 
تزويد معمومات عن 

صيانة االجزاء 
االخر  لمكونات 

 الحاسب

صيانة اجزاء 
 مكونات الحاسب

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 اسم منسن المادة ل  د. يبه عثمان فؤاد العزب
 التاريخ ل    /    /    التوقيع ل                                        

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 
 -معمومات أساسية : –أ 

(6البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة )  اسم المقرر 1  
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5
 غير متوفر               متوفر √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 116 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب  116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %(99.13ناجح ) بنسبة  115عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6.86راسب )بنسبة  1عدد 
النسبببببببة المئويببببببة % لمنبببببباجحين طبقببببببا لمتقببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
 % (6.8ممتاز )بنسبة  8عدد 
 %(49.13جيد جدا ) بنسبة  57عدد 
 %(              36.2جيد ) بنسبة  42عدد 
 %(6.8مقبول ) بنسبة  8عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
نظم البرمجيات نظم البرمجيات ، تصنيفيا ،   .1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 أنواعيا وقواعد لغة البرمجة. 
عداد البرامج و أسس تصميم  .2 ىندسة البرمجيات وا 

 البرنامج. 
التعميم  أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية و خصائص .3

 بالكمبيوتر. 
 تابع أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية.  .4



 

 

 الوسائط الفائقة.  .5
أنماط التعميم بمساعدة الكمبيوتر و خصائص التعميم  .6

 بالكمبيوتر. 
 التعميم المدار بالكمبيوتر.  .7
 الكمبيوتر فى اإلدارة التربوية.  .8
 أسس ومبادئ التعميم المدار بالكمبيوتر.  .9

 لمدار بالكمبيوتر. تطبيقات التعميم ا .16
 التقويم ودوره فى تحسين عممية التعميم.  .11
 التقويم ودوره فى تحسين عممية التعميم .12
 معمل الكمبيوتر وتجييزاتو .13

% لمببببا تببببم تدريسببببو مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  -
 لممقرر

88 % 

مبببببببدي التبببببببزام القبببببببائمين بالتبببببببدريس بمحتبببببببوي  -
 المقرر 
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  >85         84-66         66>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
       أعمال فصمية            عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 افرةمتوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متو   المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 بناء عدد من المنظومات التعميمية الذكية  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

توظيبببببببا تطبيقبببببببات البرمجبببببببة الجببببببباىزة  فبببببببى العمميبببببببة  .2
 التعميمية 



 

 

)إن مالحظااااااات المااااااراجعين الخااااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد 

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي  -8
 العام السابق

إعتماد نظم التقويم القائم عمى االختببارات الموضبوعية  .1
 ) البوكيمت (

بنببباء عبببدد مبببن االليبببات التقنيبببة القائمبببة عمبببى البرمجبببة  .2
 الجاىزة 

)مبا ىبي و ما لم يتم تن يذق من مقترحاات  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -م القادم :خطة التطوير لممقرر لمعا -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيا التطوير مجاالت التطوير 

إسبببببببببببببتحداث طبببببببببببببر  فنيبببببببببببببة 
وتكنولوجيببببببة النتبببببباج المببببببواد 
والتقنيببببببببات التعميميببببببببة التببببببببى 
تبببببببببدعم تطبيقبببببببببات البرمجبببببببببة 
 الجاىزة 

إنتبببببببببباج عببببببببببدد مببببببببببن 
الببببرامج التقنيبببة التبببى 
تسبباعد فببى النيببوض 
 بالعممية التعميمية 

 أستاذ المادة سي االول  الفصل الدرا

 
 اسم منس  المادة :  أ.م.د/ أيمن فوزي خطاب                                

 
                                                                           التوقيع :       

 التاريخ :    /    /
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 
 -معمومات أساسية : –أ 

(6البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة )  اسم المقرر 1  
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5
 غير متوفر               متوفر √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 84 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب  84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %(166ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6راسب )بنسبة  6عدد 
النسبببببببة المئويببببببة % لمنبببببباجحين طبقببببببا لمتقببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
 % (6ممتاز )بنسبة  6عدد 
 %(36.9جيد جدا ) بنسبة  31عدد 
 %(              61.9جيد ) بنسبة  52عدد 
 %(1.2مقبول ) بنسبة  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
نظم البرمجيات نظم البرمجيات ،   .14 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 تصنيفيا ، أنواعيا وقواعد لغة البرمجة. 
عداد البرامج و أسس تصميم  .15 ىندسة البرمجيات وا 

 البرنامج. 
 أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية و خصائص .16

 التعميم بالكمبيوتر. 
 تابع أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية.  .17



 

 

 الوسائط الفائقة.  .18
أنماط التعميم بمساعدة الكمبيوتر و خصائص  .19

 التعميم بالكمبيوتر. 
 التعميم المدار بالكمبيوتر.  .26
 الكمبيوتر فى اإلدارة التربوية.  .21
 أسس ومبادئ التعميم المدار بالكمبيوتر.  .22
 لمدار بالكمبيوتر. تطبيقات التعميم ا .23
 التقويم ودوره فى تحسين عممية التعميم.  .24
 التقويم ودوره فى تحسين عممية التعميم .25
 معمل الكمبيوتر وتجييزاتو .26

% لمببببا تببببم تدريسببببو مببببن المحتببببوي ا ساسببببي  -
 لممقرر

88 % 

مبببببببدي التبببببببزام القبببببببائمين بالتبببببببدريس بمحتبببببببوي  -
 المقرر 
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  >85         84-66         66>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
       أعمال فصمية            عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 افرةمتوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متو   المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 بناء عدد من المنظومات التعميمية الذكية  .3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

توظيبببببببا تطبيقبببببببات البرمجبببببببة الجببببببباىزة  فبببببببى العمميبببببببة  .4
 التعميمية 



 

 

)إن مالحظااااااات المااااااراجعين الخااااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد 

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي  -8
 العام السابق

إعتماد نظم التقويم القائم عمى االختببارات الموضبوعية  .3
 ) البوكيمت (

بنببباء عبببدد مبببن االليبببات التقنيبببة القائمبببة عمبببى البرمجبببة  .4
 الجاىزة 

)مبا ىبي و ما لم يتم تن يذق من مقترحاات  -9
 ا سباب (

 ال يوجد

 -م القادم :خطة التطوير لممقرر لمعا -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيا التطوير مجاالت التطوير 

إسبببببببببببببتحداث طبببببببببببببر  فنيبببببببببببببة 
وتكنولوجيببببببة النتبببببباج المببببببواد 
والتقنيببببببببات التعميميببببببببة التببببببببى 
تبببببببببدعم تطبيقبببببببببات البرمجبببببببببة 
 الجاىزة 

إنتبببببببببباج عببببببببببدد مببببببببببن 
الببببرامج التقنيبببة التبببى 
تسبباعد فببى النيببوض 
 بالعممية التعميمية 

 أستاذ المادة سي االول  الفصل الدرا

 
 اسم منس  المادة :  أ.م.د/ أيمن فوزي خطاب                                

 
                                                                           التوقيع :       

 التاريخ :    /    /
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167قرر دراسي )تقرير م

 -معمومات أساسية : –أ 
(6البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة )  اسم المقرر 1  
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نة ثالثية من أستاذة القسم لج  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر               متوفر  √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 73 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 73 الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -
 % (   166ناجح )بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6راسب )بنسبة  6عدد  
النسبببببببة المئويببببببة % لمنبببببباجحين طبقببببببا لمتقببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
 %(66.27ممتاز ) بنسبة  44عدد  
 %(36.99جيد جدا) بنسبة  27عدد 
 %(   2.74جيد ) بنسبة  2عدد 

 %( 6قبول ) بنسبة م 6عدد  
 -تدريس المقرر : – 9
نظم البرمجيات نظم البرمجيات ، تصنيفيا ، أنواعيا  .1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 وقواعد لغة البرمجة. 
عداد البرامج و أسس تصميم البرنامج.  .2  ىندسة البرمجيات وا 
أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية و خصائص التعميم  .3

 بالكمبيوتر. 
 أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية.  تابع .4
 الوسائط الفائقة.  .5
أنماط التعميم بمساعدة الكمبيوتر و خصائص التعميم  .6



 

 

 بالكمبيوتر. 
 التعميم المدار بالكمبيوتر.  .7
 الكمبيوتر فى اإلدارة التربوية.  .8
 أسس ومبادئ التعميم المدار بالكمبيوتر.  .9

 تطبيقات التعميم المدار بالكمبيوتر.  .16
 ودوره فى تحسين عممية التعميم. التقويم .11

% لما تم تدريسبو مبن المحتبوي ا ساسبي  -
 لممقرر

96 % 

مببببدي التببببزام القببببائمين بالتببببدريس بمحتببببوي  -
 المقرر 
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مببببببببدي تغطيببببببببة االمتحببببببببان لموضببببببببوعات  -
 المقرر
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 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -
             دراسة حالة أنشطة فصمية 
 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 وافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمت  المراجع العممية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 84.54  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
إعتمباد نظببم التقببويم القببائم عمببى االختبببارات الموضببوعية  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ) البوكيمت (
بنببببباء عبببببدد مبببببن االليبببببات التقنيبببببة القائمبببببة عمبببببى البببببذكاء  .2

 االصطناعى 
)إن مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد 



 

 

ما تم تن يذق من مقترحات التطوير  ي  -8
 لسابقالعام ا

 عقد ورش العمل التدريبية لمطالب  .1
دمبج عبدد مبن التقنيبات التعميميبة  القائمبة عمبى البرمجببة  .2

 الجاىزة  ضمن المنظومة التعميمية
)ما ىبي ما لم يتم تن يذق من مقترحات  -9

 و ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ التطوير  توقيت توصيا التطوير مجاالت التطوير 

إسبببببببببببببتحداث طبببببببببببببر  فنيبببببببببببببة 
وتكنولوجيببببببة النتبببببباج المببببببواد 
والتقنيببببببببات التعميميببببببببة التببببببببى 
تبببببببببدعم تطبيقبببببببببات البرمجبببببببببة 
 الجاىزة   

إنتبببببببببباج عببببببببببدد مببببببببببن 
الببببرامج التقنيبببة التبببى 
تسبباعد فببى النيببوض 
 بالعممية التعميمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي االول  

 
 .م.د/ أيمن فوزي خطاب                                اسم منس  المادة :  أ

          التوقيع :   

  /  التاريخ :    /                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
(6باستخدام البرامج الجاهزة )البرمجة   اسم المقرر 1  
 تكنولوجيا التعميم   التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر               متوفر √        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
عضو هيئة تدريس +  عضو هيئة معاونه  عدد القائمين بالتدريس 7  

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %(166  ناجح ) بنسبة 71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6راسب ) بنسبة  6عدد 
النسبببببببة المئويببببببة % لمنبببببباجحين طبقببببببا لمتقببببببديرات  -

 الحاصمين عمييا
 % (76.42ممتاز ) بنسبة  56عدد 
 %(22.54جيد جدا ) بنسبة  16عدد 
 %(5.63جيد )بنسبة  4عدد 
 %(1.41مقبول ) بنسبة  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
البرمجيات نظم البرمجيات ، تصنيفيا ،  نظم  .1 الموضوعات التي تم تدريسيا -

 أنواعيا وقواعد لغة البرمجة. 
عداد البرامج و أسس تصميم  .2 ىندسة البرمجيات وا 

 البرنامج. 
أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية و خصائص  .3

 التعميم بالكمبيوتر. 
 تابع أنماط برامج الكمبيوتر التعميمية.  .4
 الوسائط الفائقة.  .5



 

 

عدة الكمبيوتر و خصائص أنماط التعميم بمسا .6
 التعميم بالكمبيوتر. 

 التعميم المدار بالكمبيوتر.  .7
 الكمبيوتر فى اإلدارة التربوية.  .8
 أسس ومبادئ التعميم المدار بالكمبيوتر.  .9

 تطبيقات التعميم المدار بالكمبيوتر.  .16
 التقويم ودوره فى تحسين عممية التعميم.  .11

 % 97 ممقرر% لما تم تدريسو من المحتوي ا ساسي ل -
 >85         84-66          66>         مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
  >85         84-66         66>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

         دراسة حالة     أنشطة فصمية 
 

 شفوي  نظري                        طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة     متوافرة   الوسائل المعينة-
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 79.33  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 عقد ورش العمل التدريبية لمطالب  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ت التعميميبببببة  القائمبببببة عمبببببى دمبببببج عبببببدد مبببببن التقنيبببببا .2
 البرمجة الجاىزة  ضمن المنظومة التعميمية

)إن مالحظااااااات المااااااراجعين الخااااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد 

مااا تاام تن يااذق ماان مقترحااات التطااوير  ااي  -8
 العام السابق

 بناء أنظمة تعميمية ذكية  .1
وضبببببببببع عبببببببببدد مبببببببببن الخطبببببببببط التطويريبببببببببة لبنببببببببباء  .2

ة عمبببببى البرمجبببببة المسبببببتحدثات التكنولوجيبببببة القائمببببب



 

 

 الجاىزة 
)مبا ىبي و ما لم يتم تن يذق من مقترحاات  -9

 ا سباب (
 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيا التطوير مجاالت التطوير 

إسبببببببببببببتحداث طبببببببببببببر  فنيبببببببببببببة 
وتكنولوجيببببببة النتبببببباج المببببببواد 

قوم والتقنيات التعميمية التى ت
 عمى البرمجة  الجاىزة 

إنتبببببببببباج عببببببببببدد مببببببببببن 
الببببرامج التقنيبببة التبببى 
تسبباعد فببى النيببوض 
 بالعممية التعميمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي االول  

 
 اسم منس  المادة :  أ.م.د/ أيمن فوزي خطاب                                

                 :  التوقيع                           

/ التاريخ :    /         

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2020-2019تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 صيانة أجهزة العرض التعليمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ر لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيا 5

 غير متوفر    متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى 2استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 114 متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -

 %( 100ناجح ) بنسبة  114عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 غائب 2عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   7.9ممتاز) بنسبة  9عدد 

 %(      46.5جيد جدا )بنسبة  53عدد 

 % (42.1جيد )بنسبة  48عدد 

 % (3.5)بنسبة ل مقبو 4عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 تصنيف أجهزة العروض التعليمية المختلفة. .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 احتياطات إستخدام أجهزة العرض التعليمية. .2

 الخصائص المشتركة فى أجهزة العرض الضوئى. .3

 خصائص انظمة العروض. .4

 نماذج من أجهزة العروض التعليمية . .5

 مفهوم الصيانة .6

 أنواع الصيانة .7

 مستويات الصيانة .8

 أهمية الصيانة .9

طببرا اجببراض بعببح ا صببالحات لبعطببال البسببيطة  .10

 لالجهزة.

 طرا اجراض الصيانة الوقائية لبجهزة. .11

 الدوائر الكهربية الموجودة باألجهزة. .12

 أجهزة القياس المختلفة. .13

 %80  ي األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتو -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

 فصلية          أنشطة جلسات مناقشة 

  واجبات منزلية 

   إلكترونىتعليم 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -

     اختبببارات دوريببة   إمتحببان منتصببف الفصببل الدراسببى

حضور ومشاركة 

 -احة للتدريس :اإلمكانات المت -3



 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %       -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 استخدام اجهزة حديثة لصيانة اجهزة العرض الضوئى. -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تتببببع التطبببورات الحديثبببة 

فببببببى اجهببببببزة  العببببببرض 

 لضوئى وصيانتها.ا

ادخبببببببببال التطبببببببببورات 

الحديثبببببة فبببببى صبببببيانة 

اجهببببببببببزة  العببببببببببرض 

 الضوئى .

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 يسرية عبدالحميدد/  . أ.    التوقيعيسرية عبدالحميد د/  . اسم منسق المادة :  أ.

  11/2020/  12التاريخ :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019-2018تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 صيانة أجهزة العرض التعليمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ناتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحا 5

 غير متوفر    متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   23.80ممتاز) بنسبة  20عدد 

 %(      60.71جيد جدا )بنسبة  51عدد 

 % (15.47جيد )بنسبة  13عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 تصنيف أجهزة العروض التعليمية المختلفة. .1 التي تم تدريسها الموضوعات -

 احتياطات إستخدام أجهزة العرض التعليمية. .2

 الخصائص المشتركة فى أجهزة العرض الضوئى. .3

 خصائص انظمة العروض. .4

 نماذج من أجهزة العروض التعليمية . .5

 مفهوم الصيانة .6

 أنواع الصيانة .7

 ةمستويات الصيان .8

 أهمية الصيانة .9

طببرا اجببراض بعببح ا صببالحات لبعطببال البسببيطة  .10

 لالجهزة.

 طرا اجراض الصيانة الوقائية لبجهزة. .11

 الدوائر الكهربية الموجودة باألجهزة. .12

 أجهزة القياس المختلفة. .13

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

   >85       84-60         60>         دريس بمحتوي المقرر مدي التزام القائمين بالت -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية جلسات مناقشة 

  واجبات منزلية 

 عمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسىاأل

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -

     اختبببارات دوريببة   إمتحببان منتصببف الفصببل الدراسببى

حضور ومشاركة 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 دة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدو  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -



 

 

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 86   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 استخدام اجهزة حديثة لصيانة اجهزة العرض الضوئى. -1 -مقرر :مقترحات تحسين ال -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تتببببع التطبببورات الحديثبببة 

فببببببى اجهببببببزة  العببببببرض 

 الضوئى وصيانتها.

ادخبببببببببال التطبببببببببورات 

الحديثبببببة فبببببى صبببببيانة 

اجهببببببببببزة  العببببببببببرض 

 .الضوئى 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

اسااااااااام منساااااااااق الماااااااااادة :  أ.د/ محماااااااااد :ياااااااااداز                       التوقياااااااااع :  أ.د/ محماااااااااد :ياااااااااداز                                        

 التاريخ :    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018-2017تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 صيانة أجهزة العرض التعليمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر    توفر        اجعة الخارجية لالمتحاننظام المر 6

 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100) بنسبة  ناجح 73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   16.44ممتاز) بنسبة  12عدد  

 %(      45.21جيد جدا )بنسبة  33عدد 

 % (36.99جيد )بنسبة  27عدد 

 %(1.37مقبول )بنسبة  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 تصنيف أجهزة العروض التعليمية المختلفة. .1 ي تم تدريسهاالموضوعات الت -

 احتياطات إستخدام أجهزة العرض التعليمية. .2

 الخصائص المشتركة فى أجهزة العرض الضوئى. .3

 خصائص انظمة العروض. .4

 نماذج من أجهزة العروض التعليمية . .5

 مفهوم الصيانة .6

 أنواع الصيانة .7

 مستويات الصيانة .8

 أهمية الصيانة .9

طببرا اجببراض بعببح ا صببالحات لبعطببال البسببيطة  .10

 لالجهزة.

 طرا اجراض الصيانة الوقائية لبجهزة. .11

 الدوائر الكهربية الموجودة باألجهزة. .12

 أجهزة القياس المختلفة. .13

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية جلسات مناقشة 

  واجبات منزلية 

 ل الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسىاألعما

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -

     اختبببارات دوريببة   إمتحببان منتصببف الفصببل الدراسببى

حضور ومشاركة 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    المراجع العلمية -



 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 83.8   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -ر :مقترحات تحسين المقر -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 اضافة موضوعات جديدة وحديثة لمحتوى المقرر. -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اعتماد نظام البوكليبت فبى 

 االختبارات النهائية.

اعتمببباد نظبببام البوكليبببت 

واالعتمبببباد علببببي الفهببببم 

واالمتحانببببببببببببببببببببببببببببات 

 الموضوعية

 استاذ المقرر لدراسى االولالفصل ا

اسااااااااام منساااااااااق الماااااااااادة :  أ.د/ محماااااااااد :ياااااااااداز                       التوقياااااااااع :  أ.د/ محماااااااااد :ياااااااااداز                                        

 التاريخ :    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2016تقرير مقرر دراسي)

 -اسية :معلومات أس –أ 

 صيانة أجهزة العرض التعليمية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر        متوفر    لالمتحاننظام المراجعة الخارجية  6

 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0راسب بنسبة ) 0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   29.58ممتاز) بنسبة  21عدد 

 %(      56.34جيد جدا )بنسبة  40عدد 

 % (14.08جيد )بنسبة  10عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 لفة.تصنيف أجهزة العروض التعليمية المخت .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 احتياطات إستخدام أجهزة العرض التعليمية. .2

 الخصائص المشتركة فى أجهزة العرض الضوئى. .3

 خصائص انظمة العروض. .4

 نماذج من أجهزة العروض التعليمية . .5

 مفهوم الصيانة .6

 أنواع الصيانة .7

 مستويات الصيانة .8

 أهمية الصيانة .9

البسببيطة  طببرا اجببراض بعببح ا صببالحات لبعطببال .10

 لالجهزة.

 طرا اجراض الصيانة الوقائية لبجهزة. .11

 الدوائر الكهربية الموجودة باألجهزة. .12

 أجهزة القياس المختلفة. .13

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية جلسات مناقشة 

  واجبات منزلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -

     اختبببارات دوريببة   إمتحببان منتصببف الفصببل الدراسببى

حضور ومشاركة 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 افرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متو  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -



 

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.73   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اعاده جدوله االمكانيات لمواكبة التطوير. -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

ادخال اجهزة حديثة فى صيانة اجهزة  عبرض المبواد  -1

 التعليمية.

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

) 

 ال يوجد

 -ر للمقرر للعا  القاد  :خطة التطوي -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اعبباده جدولببه االمكانيببات 

 لمواكبة التطوير

هببو جديببد   تتبببع كببل مببا

فببببى اجهبببببزة العبببببرض 

الضبببببببوئى وصبببببببيانتها 

 صيانة كاملة.

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

:ياااااااااداز                       التوقياااااااااع :  أ.د/ محماااااااااد :ياااااااااداز                                         اسااااااااام منساااااااااق الماااااااااادة :  أ.د/ محماااااااااد

 التاريخ :    /  

 



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم المواقف التعميمية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  تيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الخ 5
 غير متوفر  متوفر                  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
أستتتتتتتا  واحتتتتتتد لممتتتتتتادة وع تتتتتتو  يئتتتتتتة معاونتتتتتتة   عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى.
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 117 عدد الطالب ال ين أدوا االمتحان  -
 %( 99.14ناجح ) بنسبة   116عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (        0.85راسب ) بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %( 42.7ممتاز )بنسبة  5عدد 
 % (24.7جيد جدا )بنسبة  29عدد 
 %  ( 46.15بة جيد )بنس 54عدد 
 %( 23.9مقبول )بنسبة  28عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع أجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  المو وعات التي تم تدريسها -
% لمتتا تتتم تدريستتل متتن المحتتتوي ا ساستتي  -

 لممقرر
80 % 

متتتتتدي التتتتتتزام القتتتتتائمين بالتتتتتتدريس بمحتتتتتتوي  -
 المقرر 

     <60        60-84        >85 

 84      >85-60           60>        مدي تغطية االمتحان لمو وعات المقرر -
 تدريب عممي محا رات نظرية      أساليب التعميم والتعمم -



 

            دراسة حالة أنشطة فصمية 
ا عمال الفصمية )ت كر( :   امتحان منتصتف الفصتل 

 الدراسى
 شفوي ظري           ن  طريقة تقويم الطالب -

     أعمال فصميةعممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
متتتتتتتتوافرة      متتتتتتتتوافرة بدرجتتتتتتتة محتتتتتتتدودة      غيتتتتتتتر  المراجع العممية -

 متوافرة
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 وافرة بدرجة محدودة     غير متوافرةمتوافرة      مت المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتمتتاد نظتتام التقتتوبم عمتتى الفهتتم متتن ختتالل نظتتام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت الكامل
مراعتتتاة توظيتتتف متتتا تتتتم التوصتتتل اليتتتل متتتن معتتتايير  -2

عميمتتتى الجيتتتد فتتتى حتتتل المشتتتكالت تصتتتميم الموقتتتف الت
 التعميمية

استتتتتتخدام يمكانيتتتتتات الويتتتتتب فتتتتتى تصتتتتتميم المواقتتتتتف -3
 التعميمة 

)ين مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 -تم و ع االمتحان فى شكل بوكميت صح وخطأ -1
 يختيار من متعدد

مراعتتاة توظيتتف متتا تتتم تعممتتل وتطبيقتتل فتتى المقتترر  -2
 فى حل المشكالت التعميمة

تتتتم تصتتتميم مواقتتتف تعميميتتتة قائمتتتة عمتتتى الويتتتب   -2
 من خالل المنصات التعميمية المختمفة

)متا  تي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد



 

 -دم :خطة التطوير لممقرر لمعام القا -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

استخدام الواقع المعزز 
فى تصميم مواقف 
 تعميمية تفاعبية

تصميم مواقف 
تعميمية قائمة عمى 
الواقع المعزز فى 
حل المشكالت 

 التعميمية

 استا  المادة الفصل الدراسى ا ول

 عبدالحميد فرج اسم منسق المادة :  أ.م.د يسرية
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم المواقف التعميمية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  تيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الخ 5
 غير متوفر  متوفر                  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
أستتتتتتتا  واحتتتتتتد لممتتتتتتادة وع تتتتتتو  يئتتتتتتة معاونتتتتتتة   عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى.
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 84 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 84 عدد الطالب ال ين أدوا االمتحان  -
 %( 95.2ناجح ) بنسبة   80عدد  نتيجة االمتحان  -

 % (        4.8راسب ) بنسبة  4عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %( 2.38ممتاز )بنسبة  2عدد 
 % (33.3جيد جدا )بنسبة  28عدد 
 %  ( 27.38بة جيد )بنس 23عدد 
 %( 30.95مقبول )بنسبة  26عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع أجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  المو وعات التي تم تدريسها -
% لمتتا تتتم تدريستتل متتن المحتتتوي ا ساستتي  -

 لممقرر
80 % 

متتتتتدي التتتتتتزام القتتتتتائمين بالتتتتتتدريس بمحتتتتتتوي  -
 المقرر 

     <60        60-84        >85 

 84      >85-60           60>        مدي تغطية االمتحان لمو وعات المقرر -
 تدريب عممي محا رات نظرية      أساليب التعميم والتعمم -



 

            دراسة حالة أنشطة فصمية 
ا عمال الفصمية )ت كر( :   امتحان منتصتف الفصتل 

 الدراسى
 شفوي ظري           ن  طريقة تقويم الطالب -

     أعمال فصميةعممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
متتتتتتتتوافرة      متتتتتتتتوافرة بدرجتتتتتتتة محتتتتتتتدودة      غيتتتتتتتر  المراجع العممية -

 متوافرة
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 وافرة بدرجة محدودة     غير متوافرةمتوافرة      مت المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اعتمتتاد نظتتام التقتتوبم عمتتى الفهتتم متتن ختتالل نظتتام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت الكامل
مراعتتتاة توظيتتتف متتتا تتتتم التوصتتتل اليتتتل متتتن معتتتايير  -2

عميمتتتى الجيتتتد فتتتى حتتتل المشتتتكالت تصتتتميم الموقتتتف الت
 التعميمية

استتتتتتخدام يمكانيتتتتتات الويتتتتتب فتتتتتى تصتتتتتميم المواقتتتتتف -3
 التعميمة 

)ين مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 -تم و ع االمتحان فى شكل بوكميت صح وخطأ -1
 يختيار من متعدد

مراعتتاة توظيتتف متتا تتتم تعممتتل وتطبيقتتل فتتى المقتترر  -2
 فى حل المشكالت التعميمة

تتتتم تصتتتميم مواقتتتف تعميميتتتة قائمتتتة عمتتتى الويتتتب   -3
 من خالل المنصات التعميمية المختمفة

)متا  تي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد



 

 -دم :خطة التطوير لممقرر لمعام القا -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

استخدام الواقع المعزز 
فى تصميم مواقف 
 تعميمية تفاعبية

تصميم مواقف 
تعميمية قائمة عمى 
الواقع المعزز فى 
حل المشكالت 

 التعميمية

 استا  المادة الفصل الدراسى ا ول

 عبدالحميد فرج اسم منسق المادة :  أ.م.د يسرية
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم المواقف التعميمية  اسم المقرر 1
 ميم والحاسب اآللىتكنولوجيا التع  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر   متوفر                 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
ا  واحتتتتتتد لممتتتتتتادة وع تتتتتتو  يئتتتتتتة معاونتتتتتتة  استتتتتتت عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى 
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 73 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 73 عدد الطالب ال ين أدوا االمتحان  -
 %(100ناجح )بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(          0راسب ) بنسبة  0عدد 
مئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات النسبة ال -

 الحاصمين عميها
 %(30.14ممتاز ) بنسبة  22عدد 
 %(28.77جيد جدا ) بنسبة  21عدد 
 %(28.77جيد ) بنسبة  21عدد 
 %(12.33مقبول )بنسبة  9عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  المو وعات التي تم تدريسها -
متتا تتتم تدريستتل متتن المحتتتوي ا ساستتي % ل -

 لممقرر
80 % 

متتتتتدي التتتتتتزام القتتتتتائمين بالتتتتتتدريس بمحتتتتتتوي  -
 المقرر 

      <60            60-84      >85 

 84      >85-60           60>        مدي تغطية االمتحان لمو وعات المقرر -
 عمميتدريب       محا رات نظرية أساليب التعميم والتعمم -



 

           دراسة حالة أنشطة فصمية 
ا عمال الفصمية )ت كر( :   يمتحان منتصتف الفصتل 

 الدراسى
 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -

     أعمال فصميةعممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %84.91  -رر:نتيجة تقويم الطالب لممق -5
يعتمتتاد نظتتام التقتتوبم عمتتى الفهتتم متتن ختتالل نظتتام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت الكامل
مراعتتتاة توظيتتتف متتتا تتتتم التوصتتتل اليتتتل متتتن معتتتايير  -2

تصتتتميم الموقتتتف التعميمتتتى الجيتتتد فتتتى حتتتل المشتتتكالت 
 التعميمية

استتتتتتخدام يمكانيتتتتتات الويتتتتتب فتتتتتى تصتتتتتميم المواقتتتتتف -3
 التعميمة 

)ين مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

مراعتتاة توظيتتف متتا تتتم تعممتتل وتطبيقتتل فتتى المقتترر  -1
 فى حل المشكالت التعميمة

تم تصميم مواقتف تعميميتة قائمتة عمتى الويتب  متن  -2
 ميمية المختمفةخالل المنصات التع

)متا  تي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

اإلمتحان كان خميطا بين اسئمة الصح والخطتا والمقتال 
 والنسبة ا كثر  سئمة المقال

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 استا  المادة الفصل الدراسى ا ولتصميم مواقف امكنيات استخدام 



 

الويب والمنصات 
التعميمية فى تصميم 

 مواقف تعميمية

تعميمية قائمة عمى 
 الويب

 اسم منسق المادة :  أ.م.د يسرية عبدالحميد فرج
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 تصميم المواقف التعميمية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر  متوفر                  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
استتتتتتتا  واحتتتتتتد لممتتتتتتادة وع تتتتتتو  يئتتتتتتة معاونتتتتتتة   عدد القائمين بالتدريس 7

 لمتطبيقى 
 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71 ب الممتحقين بالمقررعدد الطال -
 طالب 71 عدد الطالب ال ين أدوا االمتحان  -
 %(100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(  0راسب ) بنسبة  0عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(50.70ممتاز) بنسبة  36عدد 
 %(38.03جيد جدا ) بنسبة   27عدد 
 %(11.27جيد ) بنسبة   8عدد 
 %( 0مقبول) بنسبة  0عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  المو وعات التي تم تدريسها -
% لمتتا تتتم تدريستتل متتن المحتتتوي ا ساستتي  -

 لممقرر
80 % 

متتتتتدي التتتتتتزام القتتتتتائمين بالتتتتتتدريس بمحتتتتتتوي  -
 المقرر 

      <60            60-84>85 

 84>85-60            60>       مدي تغطية االمتحان لمو وعات المقرر -
 تدريب عممي محا رات نظرية        أساليب التعميم والتعمم -



 

              دراسة حالة أنشطة فصمية 
ا عمتتتتال الفصتتتتمية )تتتتت كر( :   يمتحتتتتان منتصتتتتف الفصتتتتل 

 الدراسى
 شفوي نظري             طالبطريقة تقويم ال -

     أعمال فصميةعممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة بدرجة محدودة     غير متوافرة متوافرة     المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %80.76  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
يعتمتتتتاد نظتتتتام التقتتتتوبم عمتتتتى الفهتتتتم متتتتن ختتتتالل نظتتتتام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت الكامل
مراعاة توظيف ما تم التوصل اليل من معايير تصميم  -2
 موقف التعميمى الجيد فى حل المشكالت التعميميةال
 استخدام يمكانيات الويب فى تصميم المواقف التعميمة -3

)ين مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

يقتتل فتتى المقتترر فتتى مراعتتاة توظيتتف متتا تتتم تعممتتل وتطب -1
 حل المشكالت التعميمة

تتتتم تصتتتميم مواقتتتف تعميميتتتة قائمتتتة عمتتتى الويتتتب  متتتن  -2
 خالل المنصات التعميمية المختمفة

)متا  تي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

اإلمتحتتتان كتتتان خميطتتتا بتتتين استتتئمة الصتتتح والخطتتتا والمقتتتال 
 والنسبة ا كثر  سئمة المقال

 -تطوير لممقرر لمعام القادم :خطة ال -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
استخدام امكنيات 
الويب والمنصات 
التعميمية فى تصميم 

تصميم مواقف 
تعميمية قائمة عمى 

 الويب

 استا  المادة الفصل الدراسى ا ول



 

 مواقف تعميمية
 مصطفى كامل عصر اسم منسق المادة :  أ.م.د احمد

 التوقيع : أ.م.د احمد مصطفى كامل عصر                  التاريخ :    /   



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

   تختيار لننة االتتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير تتوفر         تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتحان 6

  للتطبيقي 1و استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 114 أدوا االتتحان  عدد الطالب الذين -

 %( 100ناجح ) بنسبة  114عدد  نتينة االتتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 غائب 2عدد 

 % (   15.79تمتاز) بنسبة  18عدد  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %(      35.96جيد جدا )بنسبة  41عدد 

 % (35.09جيد )بنسبة  40عدد 

 %(13.16)بنسبة تقبول  15عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 89 % لما تم تدريسه تن المحتوي األساسي للمقرر -

 >85        84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-60         60>         تتحان لموضوعات المقررتدي تغطية اال -

 تدريب عملي  تحاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونيتعليم 

األعمااال الفصاالية )تااذكر(ا اتتحااان تنتصااف الفصاا  

 الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  المراجع العلمية -

 غير تتوافرة    

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  الوسائ  المعينة-

 غير تتوافرة    

 تتوافرة بدرجة تحدودة          تتوافرة   المستلزتات والخاتات -

 غير تتوافرة    

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  81.1   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماااد نظااام التقااوبم علااى الفهاام تاان تخااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

تراعااة توييااف تاا تاام تعلمااه وتطبيقاه فااى المقاارر  -2

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليمفى 

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

تاام توييااف تااا تاام تعلمااه وتطبيقااه فااى المقاارر فااى  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8



 

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم

 نظام االتتحان لم يتم تعديله وفقا لما هو تقترح )تا هي واألسباب (قترحات ما لم يتم تنفيذه من م -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

تعاااادي  نظااااام االتتحااااان تاااان  تعدي  نظام االتتحان 

 تقالي لنظام البوكليت

األول للعااااااام الفصاااااا  الدراسااااااي 

 2017/2018الناتعى 

د/ هبااااة ع مااااان أسااااتاذ 

المااااادة تحاااات اشاااارا  

 تنسق ورئيس القسم

 د/ هبة عثمان العزب                  اسم تنسق المادة ا  

 التوقيع ا                                            التاريخ ا    /    /



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

   تختيار لننة االتتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير تتوفر         تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتحان 6

 استاذ واحد للمادة واثنان للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71 أدوا االتتحان  عدد الطالب الذين -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتينة االتتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 % (   71.83تمتاز) بنسبة  51عدد  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %(      23.94جيد جدا )بنسبة  17عدد 

 % (2.82جيد )بنسبة  2عدد 

 %(1.41)بنسبة تقبول  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 90 % لما تم تدريسه تن المحتوي األساسي للمقرر -

 >85        84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-60         60>         تتحان لموضوعات المقررتدي تغطية اال -

 تدريب عملي  تحاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

األعمااال الفصاالية )تااذكر(ا اتتحااان تنتصااف الفصاا  

 الدراسى

 شفوي  نظري                   طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  المراجع العلمية -

 غير تتوافرة    

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  الوسائ  المعينة-

 غير تتوافرة    

 تتوافرة بدرجة تحدودة          تتوافرة   المستلزتات والخاتات -

 غير تتوافرة    

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  81.1   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماااد نظااام التقااوبم علااى الفهاام تاان تخااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

تراعااة توييااف تاا تاام تعلمااه وتطبيقاه فااى المقاارر  -2

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليمفى 

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

تاام توييااف تااا تاام تعلمااه وتطبيقااه فااى المقاارر فااى  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم

 نظام االتتحان لم يتم تعديله وفقا لما هو تقترح )تا هي واألسباب (قترحات ما لم يتم تنفيذه من م -9



 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

تعاااادي  نظااااام االتتحااااان تاااان  تعدي  نظام االتتحان 

 تقالي لنظام البوكليت

األول للعااااااام الفصاااااا  الدراسااااااي 

 2017/2018الناتعى 

د/ هبااااة ع مااااان أسااااتاذ 

المااااادة تحاااات اشاااارا  

 تنسق ورئيس القسم

 د/ هبة عثمان العزب                  اسم تنسق المادة ا  

 التوقيع ا                                            التاريخ ا    /    /

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم )

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

   التختيار لننة االتتحانات النظام المتبع 5

 غير تتوفر         تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتحان 6

 استاذ واحد للمادة وثالثة للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 ين أدوا االتتحان عدد الطالب الذ -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتينة االتتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 % (   19.18تمتاز) بنسبة  14عدد  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %(      49.32جيد جدا )بنسبة  36عدد 

 % (23.29جيد )بنسبة  17عدد 

 %( 8.22بول )بنسبة تق 6عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 92 % لما تم تدريسه تن المحتوي األساسي للمقرر -

 >85        84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-60         60>         ة االتتحان لموضوعات المقررتدي تغطي -

 تدريب عملي  تحاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

األعمااال الفصاالية )تااذكر(ا اتتحااان تنتصااف الفصاا  

 الدراسى

 شفوي       نظري              طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  المراجع العلمية -

 غير تتوافرة    

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  الوسائ  المعينة-

 غير تتوافرة    

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  المستلزتات والخاتات -

 غير تتوافرة    

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  83.85   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماااد نظااام التقااوبم علااى الفهاام تاان تخااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

المقاارر تراعااة توييااف تاا تاام تعلمااه وتطبيقاه فااى  -2

 فى تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم

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

تاام توييااف تااا تاام تعلمااه وتطبيقااه فااى المقاارر فااى  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم



 

 نظام االتتحان لن يتم تعديله وفقا لما هو تقترح )تا هي واألسباب (نفيذه من مقترحات ما لم يتم ت -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تناالت التطوير 

إضاااااافة بعااااات الموضاااااوعات للمقااااارر  تنقيح المقرر

 لمواكبة التطور التكنولوجي

صااااااا  الدراساااااااى األول للعاااااااام الف

 2018/2019الناتعى 

د بساااااامة العقباااااااوى 

استاذ المقرر وتتابعة 

 تنسق ورئيس القسم.

 د/ هبة عثمان العزب                 اسم تنسق المادة ا  

 التوقيع ا                                            التاريخ ا    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

   ام المتبع التختيار لننة االتتحاناتالنظ 5

 غير تتوفر         تتوفر             نظام المراجعة الخارجية لالتتحان 6

 استاذ واحد للمادة واستاذ للتطبيقى  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84 لطالب الذين أدوا االتتحان عدد ا -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتينة االتتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 % (   26.19تمتاز) بنسبة  22عدد  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 %(      39.29جيد جدا )بنسبة  33عدد 

 % (33.33جيد )بنسبة  28عدد 

 %(1.2تقبول )بنسبة  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 جميع أجزاء المحتوى المذكورة فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 % 97 % لما تم تدريسه تن المحتوي األساسي للمقرر -

 >85        84-60          60>         تدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

  >85         84-60         60>         دي تغطية االتتحان لموضوعات المقررت -

 تدريب عملي  تحاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

األعمااال الفصاالية )تااذكر(ا اتتحااان تنتصااف الفصاا  

 الدراسى

 شفوي              نظري       طريقة تقويم الطالب -

           أعمال فصلية  عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  المراجع العلمية -

 غير تتوافرة    

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  الوسائ  المعينة-

 غير تتوافرة    

 تتوافرة           تتوافرة بدرجة تحدودة  تالمستلزتات والخاتا -

 غير تتوافرة    

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اعتماااد نظااام التقااويم علااى الفهاام تاان تخااالل نظااام  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكليت

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

 -تم وضع االتتحان فى شاك  بوكليات صاح وتخطا  -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 اتختيار تن تتعدد

تراعااة توييااف تاا تاام تعلمااه وتطبيقاه فااى المقاارر  -2

 فى تصميم وسائ  تكنولوجيا التعليم

  )تا هي واألسباب (حات ما لم يتم تنفيذه من مقتر -9



 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

تناااااااااااااااااالت 

 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير

حااذ  بعاات الموضااوعات القديمااة وإضااافات  تنقيح الكتاب

 عناصر تستحدثة بدال تنها.

الفصااااا  الدراساااااي األول للعاااااام 

 2020/2019الناتعى 

ر أسااااااااتاذ المقاااااااار

وتتابعااااااة رئاااااايس 

 القسم

الفصااااا  الدراساااااي األول للعاااااام  تحوي  المقرر إلي تقرر إلكترونى تطوير الكتاب

 2020/2019الناتعى 

أسااااااااتاذ المقاااااااارر 

وتتابعااااااة رئاااااايس 

 القسم

 د/ بسمة عبد المحسن العقباوى                 اسم تنسق المادة ا  

 التاريخ ا    /    /    التوقيع ا                                        

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (8169-8168تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 انتاج برامج الفيديو والتلفزيون التعليمى  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب األلى  التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عملي2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   لمتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام ا 5
 غير متوفر    متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة وواحد للتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب 116 د الطالب الذين أدوا االمتحان عد -
 %( 111ناجح ) بنسبة  115عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(1)راسب بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 % (   32.7ممتاز) بنسبة  38عدد 
 %(      54.3جيد جدا )بنسبة  63عدد 
 % (7.7جيد )بنسبة  9عدد 
 %(4.3مقبول )بنسبة  5عدد 

 -تدريس المقرر : – 8
 أسس إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

خطوووووات تصووووميم ونتابووووة سوووويناريو التليفزيووووون  .2
 والفيديو التعليمي .

مفهووووووووووووووم السووووووووووووويناريو التعليموووووووووووووى وعناصووووووووووووورة  .3
 وخصائصه.

 فريق اإلنتاج التليفزيونى. .4
 استوديو إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية. .5



 

 

معايير التخطيط النشاء استوديو إنتاج البرامج  .6
 التليفزيونية التعليمية.

مراحووووووووول إنتووووووووواج بووووووووورامج الفيوووووووووديو التليفزيوووووووووون  .7
 التعليمية.

االعتبوووووووارات الواجوووووووب مراعاتهوووووووا عنووووووود إنشووووووواء  .8
 استديو تليفزيون تعليمى

 لخطى.الفيديو التعليمى ا .9
 مراحل انتاج الفيديو التفاعلى . .11
 خصائص ومنونات الفيديو التفاعلى. .11
منونووووات واسووووتخدام  نوووواميرا التصوووووير نووووانون  .12

Canon 1100D 
تطبيقوووووووات انتووووووواج بووووووورامج الفيوووووووديو والتلفزيوووووووون  .13

 التعليمى.
% لمووا تووم تدريسووه موون المحتوووي ا ساسووي  -

 للمقرر
 111% 

ن بالتووووودريس بمحتووووووي مووووودي التوووووزام القوووووائمي -
 المقرر 

        <61         61-84         >85 

     >85    84-61             61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية جلسات مناقشة 
   ليةواجبات منز 

ا عمال الفصلية )تذنر( :   إمتحان منتصو  الفصول 
 الدراسى

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -
     اختبوووارات دوريوووة  إمتحوووان منتصووو  الفصووول

 حضور ومشارنةالدراسى  
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرج  المراجع العلمية -



 

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 111  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
استخدام معدات اضاءة حديثة فى التصوير داخول  -1 -سين المقرر :مقترحات تح -6

 االستديو التلفزيونى
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

اسوووتخدام معووودات حديثوووة فوووى التصووووير السوووينمائى  -1
 ى وداخل االستديو التلفيزونى.الخارج

)موا يوي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجووووووووووووووووووووووووووووووواالت 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير

استخدام 
معدات اضاءة 
حديثة فى 

التصوير داخل 
االستديو 
 التلفزيونى

االعتماد على معدات 
حديثة فى االضائة 

للتصوير داخل االستوديو 
مثل ييدات االضاءة 
المحمولة ونشافات 

 االضاءة

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 اسم منسق المادة : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد 
 / التوقيع : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد                     التاريخ :    /   

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (8169-8168تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 انتاج برامج الفيديو والتلفزيون التعليمى  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب األلى  التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عملي2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   لمتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام ا 5
 غير متوفر    متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة وواحد للتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب 84 د الطالب الذين أدوا االمتحان عد -
 %( 111ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(1)راسب بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 % (   1.19ممتاز) بنسبة  1عدد 
 %(      23.81جيد جدا )بنسبة  21عدد 
 % (36.9جيد )بنسبة  31عدد 
 %(38.1مقبول )بنسبة  32عدد 

 -تدريس المقرر : – 8
 أسس إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

خطوووووات تصووووميم ونتابووووة سوووويناريو التليفزيووووون  .2
 والفيديو التعليمي .

مفهووووووووووووووم السووووووووووووويناريو التعليموووووووووووووى وعناصووووووووووووورة  .3
 وخصائصه.

 فريق اإلنتاج التليفزيونى. .4
 استوديو إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية. .5



 

 

معايير التخطيط النشاء استوديو إنتاج البرامج  .6
 التليفزيونية التعليمية.

مراحووووووووول إنتووووووووواج بووووووووورامج الفيوووووووووديو التليفزيوووووووووون  .7
 التعليمية.

االعتبوووووووارات الواجوووووووب مراعاتهوووووووا عنووووووود إنشووووووواء  .8
 استديو تليفزيون تعليمى

 لخطى.الفيديو التعليمى ا .9
 مراحل انتاج الفيديو التفاعلى . .11
 خصائص ومنونات الفيديو التفاعلى. .11
منونووووات واسووووتخدام  نوووواميرا التصوووووير نووووانون  .12

Canon 1100D 
تطبيقوووووووات انتووووووواج بووووووورامج الفيوووووووديو والتلفزيوووووووون  .13

 التعليمى.
% لمووا تووم تدريسووه موون المحتوووي ا ساسووي  -

 للمقرر
 111% 

ن بالتووووودريس بمحتووووووي مووووودي التوووووزام القوووووائمي -
 المقرر 

        <61         61-84         >85 

     >85    84-61             61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية جلسات مناقشة 
   ليةواجبات منز 

ا عمال الفصلية )تذنر( :   إمتحان منتصو  الفصول 
 الدراسى

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -
     اختبوووارات دوريوووة  إمتحوووان منتصووو  الفصووول

 حضور ومشارنةالدراسى  
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرج  المراجع العلمية -



 

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 111  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
استخدام معدات اضاءة حديثة فى التصوير داخول  -1 -سين المقرر :مقترحات تح -6

 االستديو التلفزيونى
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

اسوووتخدام معووودات حديثوووة فوووى التصووووير السوووينمائى  -1
 ى وداخل االستديو التلفيزونى.الخارج

)موا يوي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجووووووووووووووووووووووووووووووواالت 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير

استخدام 
معدات اضاءة 
حديثة فى 

التصوير داخل 
االستديو 
 التلفزيونى

االعتماد على معدات 
حديثة فى االضائة 

للتصوير داخل االستوديو 
مثل ييدات االضاءة 
المحمولة ونشافات 

 االضاءة

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 اسم منسق المادة : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد 
 / التوقيع : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد                     التاريخ :    /   

 
 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (8168-8167تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 انتاج برامج الفيديو والتلفزيون التعليمى  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب األلى  التخصص 2
 الرابعة الفرقة / المستوي 3
 ( عملي2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر     متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة وواحد للتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 111ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(1)راسب بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 % (1.36ممتاز ) بنسبة  1عدد 
 %(  45.21جيد جدا ) بنسبة    33عدد 
 % (36.99سبة جيد ) بن 27عدد 
 %(16.44مقبول ) بنسبة   12عدد 

 -تدريس المقرر : – 8
 . أسس إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية1 الموضوعات التي تم تدريسها -

خطوووووات تصووووميم ونتابووووة سوووويناريو التليفزيووووون  .2
 والفيديو التعليمي .

مفهووووووووووووووم السووووووووووووويناريو التعليموووووووووووووى وعناصووووووووووووورة  .3
 وخصائصه.

 اج التليفزيونى.فريق اإلنت .4
 استوديو إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية. .5



 

 

معايير التخطيط النشاء استوديو إنتاج البرامج  .6
 التليفزيونية التعليمية.

مراحووووووووول إنتووووووووواج بووووووووورامج الفيوووووووووديو التليفزيوووووووووون  .7
 التعليمية.

االعتبوووووووارات الواجوووووووب مراعاتهوووووووا عنووووووود إنشووووووواء  .8
 استديو تليفزيون تعليمى

 يديو التعليمى الخطى.الف .9
 مراحل انتاج الفيديو التفاعلى . .11
 خصائص ومنونات الفيديو التفاعلى. .11
منونووووات واسووووتخدام  نوووواميرا التصوووووير نووووانون  .12

Canon 1100D 
تطبيقوووووووات انتووووووواج بووووووورامج الفيوووووووديو والتلفزيوووووووون  .13

 التعليمى.
% لمووا تووم تدريسووه موون المحتوووي ا ساسووي  -

 للمقرر
 111% 

مووووودي التوووووزام القوووووائمين بالتووووودريس بمحتووووووي  -
 المقرر 

        <61         61-84         >85 

     >85    84-61             61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية  مناقشةجلسات 
  واجبات منزلية 

ا عمال الفصلية )تذنر( :   إمتحان منتصو  الفصول 
 الدراسى

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -
     اختبوووارات دوريوووة  إمتحوووان منتصووو  الفصووول

 حضور ومشارنةالدراسى  
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 رة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتواف  المراجع العلمية -



 

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %86.17  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
اسوووتخدام معووودات حديثوووة فوووى التصووووير السوووينمائى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الخارجى وداخل االستديو التلفيزونى.
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 لمقررتنقيح نتاب ا -1

)موا يوي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

استخدام معدات 
حديثة فى التصوير 
السينمائى الخارجى 
وداخل االستديو 
 التلفيزونى.

عدات استخدام م
حديثة فى التصوير 
داخل االستديو 
نالنروما لتصوير 
 المشايد الخارجية

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 
 اسم منسق المادة : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد 

 التوقيع : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد                     التاريخ :    /    /
 
 
 
 
 

 



 

 

 (66ج رقم ) نموذ
 (8167-8166تقرير مقرر دراسي)

 -معمومات أساسية : –أ 
 انتاج برامج الفيديو والتلفزيون التعليمى  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب األلى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عملي2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية   بع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المت 5
 غير متوفر         متوفر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ واحد للمادة وواحد للتطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب 71 لذين أدوا االمتحان عدد الطالب ا -
 %( 111ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(1)راسب بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 %(14.18ممتاز )بنسبة   11عدد  
 %(76.16جيد جدا )بنسبة  54عدد  
 %(8.45جيد ) بنسبة  6عدد  
 %(1.41بنسبة  مقبول ) 1عدد  

 -تدريس المقرر : – 8
 أسس إنتاج البرامج التليفزيونية التعليمية .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

خطوووووات تصووووميم ونتابووووة سوووويناريو التليفزيووووون  .2
 والفيديو التعليمي .

مفهووووووووووووووم السووووووووووووويناريو التعليموووووووووووووى وعناصووووووووووووورة  .3
 وخصائصه.

 فريق اإلنتاج التليفزيونى. .4
 تاج البرامج التليفزيونية التعليمية.استوديو إن .5



 

 

معايير التخطيط النشاء استوديو إنتاج البرامج  .6
 التليفزيونية التعليمية.

مراحووووووووول إنتووووووووواج بووووووووورامج الفيوووووووووديو التليفزيوووووووووون  .7
 التعليمية.

االعتبوووووووارات الواجوووووووب مراعاتهوووووووا عنووووووود إنشووووووواء  .8
 استديو تليفزيون تعليمى

 الفيديو التعليمى الخطى. .9
 ل انتاج الفيديو التفاعلى .مراح .11
 خصائص ومنونات الفيديو التفاعلى. .11
منونووووات واسووووتخدام  نوووواميرا التصوووووير نووووانون  .12

Canon 1100D 
تطبيقوووووووات انتووووووواج بووووووورامج الفيوووووووديو والتلفزيوووووووون  .13

 التعليمى.
% لمووا تووم تدريسووه موون المحتوووي ا ساسووي  -

 للمقرر
 111% 

تووووووي مووووودي التوووووزام القوووووائمين بالتووووودريس بمح -
 المقرر 

        <61         61-84         >85 

     >85    84-61             61>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي  محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم -

          أنشطة فصلية جلسات مناقشة 
  واجبات منزلية 

فصلية )تذنر( :   إمتحان منتصو  الفصول ا عمال ال
 الدراسى

 عملي شفوي      نظري           طريقة تقويم الطالب -
     اختبوووارات دوريوووة  إمتحوووان منتصووو  الفصووول

 حضور ومشارنةالدراسى  
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ر متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غي  المراجع العلمية -



 

 

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %81.22  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تنقيح نتاب المقرر -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

عتمووواد نظوووام التقووووبم علوووى الفهوووم مووون خوووالل نظوووام  -1
 البونليت

)موا يوي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 و ا سباب (

 يوجد ال

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
مجووووووووووووووووواالت 

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير

تنقيح نتاب 
 المقرر

اضافة موضوعات جديدة حول 
التصوير السينيمائى لمحتوى 

 المقرر.

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 
 عبد الحميد  اسم منسق المادة : أ.د/ محمد زيدان

                                         التوقيع : أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد        
 التاريخ :    /    /

 
 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2020-2019تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى 1استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 114 الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -

 %( 100ناجح ) بنسبة  114عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 غائب 2عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   76.35ممتاز) بنسبة  87عدد 

 %(      21.92جيد جدا )بنسبة  25عدد 

 % (1.75جيد )بنسبة  2عدد 

 -ريس المقرر :تد – 2

 الذكاء االصطناعي  . -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال والمعلومات . -2

 النظم الخبيرة  . -3

استخدام التخطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار )اساليب  -4

 تخطيط ومراقبة  المشروعات (.

لمشروعات التعليمية  ) تطبيقات لدعم واتخاذ القرار في ا -5

 البرمجة الزمنية الذكية للمشروعات التعليمية ( .

تطبيببا البرمجببة الخطيببة الذكيببة بطريقببة السببمبلكس  لببدعم  -6

 واتخاذ القرار.

 %84  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونيتعليم 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 ير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 % 95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

)ما هبي و األسبباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

) 

 ال يوجد

 -عا  القاد  :خطة التطوير للمقرر لل -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 االمكانات والموارد 

  تكنولوجيا وآليات

 العرض

 طرق التدريس 

  مفردات العملية

التعليمية والتعامل 

 التربوي 

 

 إعادة جدولة االمكانيات  * 

* التركيز علي التطبيا  

 واآلليات

بمدارس * التدريب الميداني 

وزارة التربية والتعليم وذلك 

 بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب اآللي 

كمستحدث من مستحدثات 

 تكنولوجيا التعليم 

 * جودة التعامل التربوي

 الفصل الدراسبى االول

فبي فتببرة اجبازة الطالببب  

بببببين الفصببببلين أو فببببي 

نهايببة الفصببل الدراسببي 

الثببباني ل ذلبببك للتجهيبببز 

 لبداية العام

والفنيبون  اسبتاذ المقبرر

المتخصصبببببين بالقسبببببم 

 والقسم العلمي

 

 اسم منسا المادة :  أ.م.د عبد القادر صالح                       التوقيع :                     التاريخ :    /  



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019-2018تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84 الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   65.48ممتاز) بنسبة  55عدد 

 %(      33.33جيد جدا )بنسبة  28عدد 

 % (1.2جيد )بنسبة  1عدد 

 -ريس المقرر :تد – 2

 الذكاء االصطناعي  . -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال والمعلومات . -2

 النظم الخبيرة  . -3

استخدام التخطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار )اساليب  -4

 تخطيط ومراقبة  المشروعات (.

لمشروعات التعليمية  ) تطبيقات لدعم واتخاذ القرار في ا -5

 البرمجة الزمنية الذكية للمشروعات التعليمية ( .

تطبيببا البرمجببة الخطيببة الذكيببة بطريقببة السببمبلكس  لببدعم  -6

 واتخاذ القرار.

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 ير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6



 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

)ما هبي و األسبباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

) 

 ال يوجد

 -عا  القاد  :خطة التطوير للمقرر لل -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 االمكانات والموارد 

  تكنولوجيا وآليات

 العرض

 طرق التدريس 

  مفردات العملية

التعليمية والتعامل 

 التربوي 

 

 إعادة جدولة االمكانيات  * 

* التركيز علي التطبيا  

 واآلليات

بمدارس * التدريب الميداني 

وزارة التربية والتعليم وذلك 

 بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب اآللي 

كمستحدث من مستحدثات 

 تكنولوجيا التعليم 

 * جودة التعامل التربوي

 الفصل الدراسبى االول

فبي فتببرة اجبازة الطالببب  

بببببين الفصببببلين أو فببببي 

نهايببة الفصببل الدراسببي 

الثببباني ل ذلبببك للتجهيبببز 

 لبداية العام

والفنيبون  اسبتاذ المقبرر

المتخصصبببببين بالقسبببببم 

 والقسم العلمي

 اسم منسا المادة :  أ.م.د عبد القادر صالح                       التوقيع :                     التاريخ :    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2018تقرير مقرر دراسي)

 -ت أساسية :معلوما –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             لخارجية لالمتحاننظام المراجعة ا 6

 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   15.07ممتاز) بنسبة  11عدد 

 %(      35.62جيد جدا )بنسبة  26عدد 

 % (38.36جيد )بنسبة  28عدد 

 %(10.96مقبول )بنسبة  8عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 الذكاء االصطناعي  . -1 ات التي تم تدريسهاالموضوع -

 تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال والمعلومات . -2

 النظم الخبيرة  . -3

استخدام التخطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار )اساليب  -4

 تخطيط ومراقبة  المشروعات (.

تطبيقات لدعم واتخاذ القرار في المشروعات التعليمية  )  -5

 برمجة الزمنية الذكية للمشروعات التعليمية ( .ال

تطبيببا البرمجببة الخطيببة الذكيببة بطريقببة السببمبلكس  لببدعم  -6

 واتخاذ القرار.

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

     >85    84-60             60>         تغطية االمتحان لموضوعات المقررمدي  -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ات والخاماتالمستلزم -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 % 86.34   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1

)ما هبي و األسبباب ما لم يتم تن يمق من مقترحات  -9

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تطوير مجاالت ال

 0 

  االمكانات

 والموارد

  تكنولوجيا

 وآليات العرض

 طرق التدريس 

  مفردات العملية

التعليمية 

والتعامل 

 التربوي 

 

 إعادة جدولة االمكانيات  * 

* التركيز علي التطبيا  

 واآلليات

* التدريب الميداني بمدارس 

التعليم وذلك وزارة التربية و

 بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب اآللي 

كمستحدث من مستحدثات 

 تكنولوجيا التعليم 

 * جودة التعامل التربوي

فبي  الفصبل الدراسبى االول

فتبببرة اجبببازة الطالبببب  ببببين 

الفصببببببلين أو فببببببي نهايببببببة 

الفصبببل الدراسبببي الثببباني ل 

 ذلك للتجهيز لبداية العام

والفنيببون  قبرراسبتاذ الم

المتخصصبببببين بالقسبببببم 

 والقسم العلمي

 اسم منسا المادة :  أ.م. د عبد القادر صالح                       التوقيع :                     التاريخ :    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2016تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 الصطناعي والنظم الخبيرةالذكاء ا اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر          متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقى 3استاذ واحد للمادة و عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0بنسبة  )راسب 0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   23.94ممتاز) بنسبة  17عدد 

 %(      66.20جيد جدا )بنسبة  47عدد 

 % (9.86جيد )بنسبة  7عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 الذكاء االصطناعي  . -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 صطناعي  ونظم االتصال والمعلومات .تطبيقات الذكاء اال -2

 النظم الخبيرة  . -3

استخدام التخطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار )اساليب  -4

 تخطيط ومراقبة  المشروعات (.

تطبيقات لدعم واتخاذ القرار في المشروعات التعليمية  )  -5

 البرمجة الزمنية الذكية للمشروعات التعليمية ( .

الخطيببة الذكيببة بطريقببة السببمبلكس  لببدعم تطبيببا البرمجببة  -6

 واتخاذ القرار.

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4



 

 %81.55   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

حااات التطااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقتر -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

جدولة إعادة *  

 االمكانيات  

* التركيز علي  

 التطبيا واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي كمستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامببببببببببل 

 التربوي

فبببي فتبببرة  الفصبببل الدراسبببى االول

زة الطالببب  بببين الفصببلين أو فببي اجبا

نهاية الفصبل الدراسبي الثباني ل ذلبك 

 للتجهيز لبداية العام

والفنيببون اسببتاذ المقببرر 

المتخصصبببببين بالقسبببببم 

 والقسم العلمي

 اسم منسا المادة :      أ.م.د عبد القادر صالح                   التوقيع :                     التاريخ :    /  

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2020-2019تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 االصول الفلسفية للتربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجن 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 117 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 115 ن عدد الطالب الذين أدوا االمتحا -

 %( 98ناجح ) بنسبة  115عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(2)راسب بنسبة  2عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   9.4ممتاز) بنسبة  11عدد 

 %(      17.02جيد جدا )بنسبة  20عدد 

 % (48.72جيد )بنسبة  57عدد 

 %(23.1مقبول )بنسبة  27عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 %87  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونببببببيتعلببببببيم         )األعمببببببال الفصببببببلية )تببببببذ ر

إمتحان منتصف الفصل الدراسى 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 حدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة م  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليتا -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليتا -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 ل عن التنفيذالمس%و توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االولإعادة جدولة * معرفببببببببببببببة المفبببببببببببببباهيم 



 

والنظريبببببببات التلربويبببببببة 

واسببببببببببس اسببببببببببتخدامها 

وتطبيقهببببا فببببي مجبببباالت 

 الحياه المختلفة

 االمكانيات  

* التر يز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

الحاسب  * استخدام 

اآللي  مستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامببببببببببل 

 التربوي

 

ياسااااااااااااااااااااااار ميماااااااااااااااااااااااون                        د/   التوقيعياسر ميمون                        د/ اسم منسق المادة :  

       

  11/2020/  12التاريخ :                                           



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019-2018تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 االصول الفلسفية للتربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             الخارجية لالمتحان نظام المراجعة 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 85 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 85 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100بنسبة ناجح )  85عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   17.6ممتاز) بنسبة  15عدد 

 %(      28.2جيد جدا )بنسبة  24عدد 

 % (30.85جيد )بنسبة  26عدد 

 %(23.5مقبول )بنسبة  20عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  تدريسهاالموضوعات التي تم  -

 

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذ ر(     إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95.33   -يجة تقويم الطالب للمقرر:نت -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 م التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليتعتماد نظا -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

معرفببببببببببببببة المفبببببببببببببباهيم 

والنظريبببببببات التلربويبببببببة 

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االولإعادة جدولة * 



 

 واسببببببببببس اسببببببببببتخدامها

وتطبيقهببببا فببببي مجبببباالت 

 الحياه المختلفة

 االمكانيات  

* التر يز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي  مستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

عامببببببببببل * جببببببببببودة الت

 التربوي

 اسم منسق المادة  د/ ياسر ميمون                         التوقيع                       التاريخ      /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018-2017تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 االصول الفلسفية للتربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  85عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 %(   39.73ممتاز) بنسبة  29عدد 

 %(      23.29جيد جدا )بنسبة  17عدد 

 %( 20.55جيد )بنسبة  15عدد 

 %(17.81مقبول )بنسبة  13عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 .تصنيف األجهزة التعليمية -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

اإلحتياطبببات التبببى يجبببب مراعاتهبببا عنبببد إسبببتخدام أجهبببزة  -2

 الخصائص المشتر ة فى نظم العرض . -العرض التعليمية

 مفهوم الصيانة  -نماذج من أجهزة العرض التعليمية  -3

 أهمية الصيانة  -مستويات الصيانة  -أنواع الصيانة -4

 الدوائر الكهربية  -تصنيف أجهزة العروض التعليمية  -5

أنظمبببة االضببباءة فبببى اجهبببزة العبببروض   -أجهبببزة القيببباس -6

 خصائص انظمة العروض -التعليمية

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذ ر(     إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 جة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدر  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85.11   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 جىال يوجد مالحظات للمراجع الخار )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



 

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليت -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 مس%ول عن التنفيذال توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

اسبببببببببتخدام النظريببببببببببات 

والمفبباهيم الحدي ببه للتربيببة 

فببببي المجبببباالت الحياتيببببة 

 المختلفة

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التر يز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي  مستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامببببببببببل 

 التربوي

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول

 اسم منسق المادة   د/ياسر ميمون                        التوقيع                       التاريخ      /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2016تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 االصول ال لس ية للتربية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             م المراجعة الخارجية لالمتحاننظا 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 98.6ناجح ) بنسبة  70عدد  نتيجة االمتحان  -

%(1.4راسب )بنسبة  1عدد   

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   25.35ممتاز) بنسبة  18عدد 

 %(      21.13جيد جدا )بنسبة  15عدد 

 % (18.31جيد )بنسبة  13عدد 

 %(33.80مقبول )بنسبة  24عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  موضوعات التي تم تدريسهاال -

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             يم والتعلمأساليب التعل -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذ ر(     إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -تاحة للتدريس :اإلمكانات الم -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.07   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليت -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 بقالسا

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البو ليت -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

معرفة االصبول المختلفبه  

تخدامها فبببي للتربيبببة واسببب

 مجالت الحياة المختفه

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

 استاذ المقرر الفصل الدراسى االول



 

* التر يز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي  مستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

 * جببببببببببودة التعامببببببببببل

 التربوي

التوقيع                       اسم منسق المادة   د/ياسر ميمون                   

 التاريخ//     



 

 (66نموذج رقم ) 

 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  / الساعات المعتمدةعدد الوحدات  4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 116 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 طالب 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 99.13ناجح ) بنسبة  115عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6.86)راسب بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(6ممتاز )بنسبة  6عدد
 %(15.5جيد جدا )بنسبة  18عدد 
 %(19.8)بنسبة جيد  23عدد 
 %(63.7مقبول )بنسبة  74عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
86 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <66          66-84         >85 

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



 

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

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      أعمال فصمية               عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 

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

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 د/ صالح عالماسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

  



 

 (66نموذج رقم ) 

 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  / الساعات المعتمدةعدد الوحدات  4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 84 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 طالب 84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6)راسب بنسبة  6عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(6ممتاز )بنسبة  6عدد
 %(25جيد جدا )بنسبة  21عدد 
 %(57.14)بنسبة جيد  48عدد 
 %(17.81مقبول )بنسبة  15عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
86 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <66          66-84         >85 

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



 

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

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      أعمال فصمية               عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 

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

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 
 
 
 
 



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نوعية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 73 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6)راسب بنسبة  6عدد 
لمناجحين طبقا لمتقديرات  النسبة المئوية % -

 الحاصمين عميها
 %(         5.48ممتاز )بنسبة  4عدد 
 %(42.47جيد جدا )بنسبة 31عدد 
 %(42.47جيد )بنسبة 31عدد 
 %(9.59مقبول )بنسبة 7عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
تدريسه من المحتوي األساسي % لما تم  -

 لممقرر
86% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

      <66                66-84         >85 

  >85         84-66              66>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -



 

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصمية          عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %82.75   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 
 
 
 
 
 



 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 -معمومات أساسية : –أ 
 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 71  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6)راسب بنسبة  6عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 %(22.54ممتاز )بنسبة 16عدد  

 %(54.93جيد جدا )بنسبة 39عدد 
 %(19.72جيد )بنسبة14عدد  

 %(2.82مقبول )بنسبة 2عدد 
 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
86 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <66          66-84         >85 

  >85         84-66          66>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -



 

             دراسة حالة أنشطة فصمية 
األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة     متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %77.55   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6

  
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 اسم منسق المادة : د/ صباح عبد الحكم 

 التاريخ :    /    /التوقيع :                                            
 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2020-2019تقرير مقرر دراسي)

   جامعة : المنوفية

  كلية : كلية التربية النوعية

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  

 -معلومات أساسية : –أ 

 الصحة النفسية وتوجيه وارشاد نفسي اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  لمستويالفرقة / ا 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -صة :معلومات متخص –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 115 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 99.13ناجح ) بنسبة  114عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0.86)راسب بنسبة  1عدد 

 غائب 1عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   15.56ممتاز) بنسبة  18عدد 

 %(      44.34جيد جدا )بنسبة  51عدد 

 % (32.17جيد )بنسبة  37عدد 

 %(6.95مقبول )بنسبة  8عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %88  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية       أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونيتعليم 

 األعمبببال الفصببببلية )تبببذتر(     إمتحببببان منتصببب  الفصبببب 

 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 حدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة م  الوسائ  المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتإ -1

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

) 

 ال يوجد



 

 -للمقرر للعا  القاد  : خطة التطوير -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

معرفببة العوامبب  االيجابيببة 

والسبببلبية المبببع ثبببر  علبببي 

 الصحه النفسية 

 

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* الترتيز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 ليم وذلك بتوجيةوالتع

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي تمستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامبببببببببب  

 التربوي

 استاذ المقرر الفص  الدراسى االول

 

 /      ماني عبد المقصود              التوقيع                       التاريخ  أاسم منسق المادة   أ.د/ 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019-2018تقرير مقرر دراسي)

   جامعة : المنوفية

  كلية : كلية التربية النوعية

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  

 -معلومات أساسية : –أ 

 الصحة النفسية وتوجيه وارشاد نفسي اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  لمستويالفرقة / ا 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -صة :معلومات متخص –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   2.38ممتاز) بنسبة  2عدد 

 %(      66.67جيد جدا )بنسبة  56عدد 

 % (29.76جيد )بنسبة  25عدد 

 %(1.2مقبول )بنسبة  1عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمبببال الفصببببلية )تبببذتر(     إمتحببببان منتصببب  الفصبببب 

 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 حدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة م  الوسائ  المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -للمقرر للعا  القاد  : خطة التطوير -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 



 

معرفببة العوامبب  االيجابيببة 

والسبببلبية المبببع ثبببر  علبببي 

 الصحه النفسية 

 

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* الترتيز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 ليم وذلك بتوجيةوالتع

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي تمستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامبببببببببب  

 التربوي

 استاذ المقرر الفص  الدراسى االول

 /      اسم منسق المادة   أ.د/ اماني عبد المقصود              التوقيع                       التاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018-2017تقرير مقرر دراسي)



 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الصحة النفسية وتوجيه وارشاد نفسي  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   15.07ممتاز) بنسبة  11عدد 

 %(      32.88جيد جدا )بنسبة  24عدد 

 % (39.73جيد )بنسبة  29عدد 

 %(12.33مقبول )بنسبة  9عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

 تصني  األجهزة التعليمية. -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

اإلحتياطبببات التبببى يجبببب مراعاتهبببا عنبببد إسبببتخدام أجهبببزة  -2

 الخصائص المشترتة فى نظم العرض . -العرض التعليمية

 لصيانة مفهوم ا -نماذج من أجهزة العرض التعليمية  -3

 أهمية الصيانة  -مستويات الصيانة  -أنواع الصيانة -4

 الدوائر الكهربية  -تصني  أجهزة العروض التعليمية  -5

أنظمبببة االضببباءة فبببى اجهبببزة العبببروض   -أجهبببزة القيببباس -6

 خصائص انظمة العروض -التعليمية

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

   >85       84-60         60>         ائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام الق -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذتر(     إمتحان منتص  الفص  الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  لوسائ  المعينةا-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 82.74   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتعتماد نإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتإ -1

)ما هي و األسبباب ت ما لم يتم تن يمق من مقترحا -9

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10



 

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

  مظبباهر الصببحه

النفسبببية وتيببب  

تحبببببباف  علببببببي 

 صحتك النفسية

  العوامبب  السببلبية

وااليجابيببة علببي 

 الصحه النفسية

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* الترتيز علي  

 التطبيق واآلليات

* التدريب الميداني 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي تمستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامبببببببببب  

 التربوي

 استاذ المقرر الفص  الدراسى االول

 أ.د/ اماني عبد المقصود              التوقيع                       التاريخ      /   اسم منسق المادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2016تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 



 

 الصحة النفسية وتوجيه وارشاد نفسي اسم المقرر 1

 األلىتكنولوجيا التعليم والحاسب   التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   2.82ممتاز) بنسبة  2عدد 

 %(      45.07جيد جدا )بنسبة  32عدد 

 % (47.89جيد )بنسبة  34عدد 

 %(4.23مقبول )بنسبة  3عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

   >85       84-60         60>         مقرر مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي ال -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 إمتحان منتص  الفص  الدراسىاألعمال الفصلية )تذتر(     

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة   متوافرة     الوسائ  المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.35   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ل نظام البوتليتعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوتليتإ -1

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

) 

 وجدال ي

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

م  النفسبية االيجابيبه االعو

ومعرفببببة تيفيببببة الحفببببا  

علبببببي الصبببببحه النفسبببببية  

 واالبتعاد عن العصبية

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* الترتيز علي  

 التطبيق واآلليات

التدريب الميداني  *

 استاذ المقرر الفص  الدراسى االول



 

بمدارس وزارة التربية 

 والتعليم وذلك بتوجية

* تدريب أعضاء هي%ة 

 التدريس

* استخدام  الحاسب 

اآللي تمستحدث من 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم 

* جببببببببببودة التعامبببببببببب  

 التربوي

 التوقيع                       التاريخ      /       اسم منسق المادة   أ.د/ اماني عبد المقصود         

 

 

 

 



 

 (66 نموذج رقم )
 (9191/ 9169) تقرير مقرر دراسي

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى فروق فردية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  تيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الخ 5
 غير متوفر              متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب  116 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 99.13ناجح ) بنسبة  115عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6.86)راسب بنسبة  1عدد 
النسبببببببة المئويببببببة % لمنبببببباجحين طبقببببببا لمتقببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
  %(   47.4)بنسبة ممتاز 55عدد 
  %(     56.8)بنسبة  جيد جدا 59عدد 
 %(6.86)بنسبة  جيد 1عدد 
 %(6.6)بنسبة  مقبول 6عدد 

 -لمقرر :تدريس ا – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمببا تببم تدريسببل مببن المحتببوي ا ساسببي  -

 لممقرر
86 % 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس بمحتبببببوي  -
 المقرر 

       <66            66-84   >85 

 84    >85-66            66>       مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي       محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -



 

      دراسة حالة        أنشطة فصمية 
إمتحبببببببان منتصبببببببف الفصبببببببل ا عمبببببببال الفصبببببببمية )تبببببببذكر(     

 الدراسى
 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -

   عممي         أعمال فصمية 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة   متوافرة بدرجة محدودة      متوافرة المراجع العممية -
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة     متوافرة الوسائل المعينة-
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة     متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -ظيمية:قيود إدارية وتن -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 

)مبا يبي ما لم ياتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 ب (و ا سبا

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 د/ منى أبو ناشياسم منسق المادة   

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 
 

 



 

 (66 نموذج رقم )
 (9169/ 9168) تقرير مقرر دراسي

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى فروق فردية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  تيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الخ 5
 غير متوفر              متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب  84 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6)راسب بنسبة  6عدد 
النسبببببببة المئويببببببة % لمنبببببباجحين طبقببببببا لمتقببببببديرات  -

 الحاصمين عميها
  %(   33.33)بنسبة ممتاز 28عدد 
  %(     46.43)بنسبة  جيد جدا 39عدد 
 %(19.64)بنسبة  جيد 16عدد 
 %(1.2)بنسبة  مقبول 1عدد 

 -لمقرر :تدريس ا – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمببا تببم تدريسببل مببن المحتببوي ا ساسببي  -

 لممقرر
86 % 

مبببببدي التبببببزام القبببببائمين بالتبببببدريس بمحتبببببوي  -
 المقرر 

       <66            66-84   >85 

 84    >85-66            66>       مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي       محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -



 

      دراسة حالة        أنشطة فصمية 
إمتحبببببببان منتصبببببببف الفصبببببببل ا عمبببببببال الفصبببببببمية )تبببببببذكر(     

 الدراسى
 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -

   عممي         أعمال فصمية 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة   متوافرة بدرجة محدودة      متوافرة المراجع العممية -
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة     متوافرة الوسائل المعينة-
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة     متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -ظيمية:قيود إدارية وتن -4
 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  اي  -8
 العام السابق

 

)مبا يبي ما لم ياتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 ب (و ا سبا

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 اسم منسق المادة   

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 
 

 



 

 (66 نموذج رقم )
 (9168/ 9167) تقرير مقرر دراسي

 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى فروق فردية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر            متوفر        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 73 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6)راسب بنسبة  6عدد 
النسببببببببة المئويبببببببة % لمنببببببباجحين طبقبببببببا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
  %(  19.18)بنسبة ممتاز 14عدد 
  %(     45.21)بنسبة  جيد جدا 33عدد 
 %(23.29)بنسبة  جيد 17عدد 
 %(12.33)بنسبة  مقبول 9عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لمبببببببا تبببببببم تدريسبببببببل مبببببببن المحتببببببببوي  -

 ا ساسي لممقرر
 

مدي التبزام القبائمين بالتبدريس بمحتبوي  -
 المقرر 

       <66           66-84      >85 

مبببببدي تغطيبببببة االمتحبببببان لموضبببببوعات  -
 المقرر

       <66           66-84       >85 



 

 تدريب عممي   محاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -
       دراسة حالةأنشطة فصمية 

 إمتحان منتصف الفصل الدراسىا عمال الفصمية )تذكر(     
 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -

أعمال فصمية    عممي 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة   متوافرة بدرجة محدودة      متوافرة يةالمراجع العمم -
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة       متوافرة الوسائل المعينة-
 غير متوافرة   متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %82.75   -مقرر:نتيجة تقويم الطالب لم -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  -8
  ي العام السابق

 

)مبا ما لم ياتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 يي و ا سباب (

 

 -لقادم :خطة التطوير لممقرر لمعام ا -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 اسم منسق المادة   

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 

 

 

 



 

 (66 نموذج رقم )
 

 (9167/ 9166) تقرير مقرر دراسي
 -معمومات أساسية : –أ 
 عمم نفس تعميمى فروق فردية راسم المقر  1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + ) 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر              متوفر      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 71 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 166ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(6)راسب بنسبة  6عدد 
جحين طبقبببببببا النسببببببببة المئويبببببببة % لمنبببببببا -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
  %(  76.42)بنسبة ممتاز 56عدد 
  %(     22.54)بنسبة  جيد جدا 16عدد 
 %(5.63)بنسبة  جيد 4عدد 
 %(1.41)بنسبة  مقبول 1عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
سبببببببل مبببببببن المحتببببببببوي % لمبببببببا تبببببببم تدري -

 ا ساسي لممقرر
86 % 

مدي التبزام القبائمين بالتبدريس بمحتبوي  -
 المقرر 

       <66           66-84     >85 

 84     >85-66            66>      مبببببدي تغطيبببببة االمتحبببببان لموضبببببوعات  -



 

 المقرر
 تدريب عمميمحاضرات نظرية أساليب التعميم والتعمم -

  دراسة حالة    أنشطة فصمية 
 إمتحان منتصف الفصل الدراسىا عمال الفصمية )تذكر(     

 شفوي نظري             طريقة تقويم الطالب -
     أعمال فصميةعممي 

 اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 غير متوافرة   متوافرة بدرجة محدودة        متوافرة المراجع العممية -
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة       متوافرة ينةالوسائل المع-
 غير متوافرة    متوافرة بدرجة محدودة       متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %77.83   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
)إن ن الخارجيين مالحظات المراجعي -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير  -8
  ي العام السابق

 

)مبا ما لم ياتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 يي و ا سباب (

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 التنفيذ المسئول عن توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

    
 اسم منسق المادة   

 التوقيع                                              التاريخ      /    /
 

 

 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9191/ 9169تقرير مقرر دراسي )

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 التربية المقارنة اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  نة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لج 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 118 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 غياب 1طالب ، عدد  118 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %(  99999ناجح ) بنسبة  117عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(194)راسب بنسبة  1عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 % (   090ممتاز) بنسبة  0عدد 
 %(       1297جيد جدا )بنسبة  15عدد 
 % (33905جيد )بنسبة  39عدد 
 %( 5393مقبول )بنسبة  63عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
80 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 قررالم

       <60           60-84       >85 



 

 

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

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 
 الدراسى

 ويشف  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      أعمال فصمية               عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 فرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوا  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 سابقالعام ال

 

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

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 
                    التوقيع :                                 ايمان عمار   أ9د/ اسم منسق المادة :  
 التاريخ :    /    /

 
 
 
 
 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9169/ 9168تقرير مقرر دراسي )

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 التربية المقارنة اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  نة االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لج 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 85 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 غياب 1طالب ، عدد  84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 9796ناجح ) بنسبة  82عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(294)راسب بنسبة  2عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عميها
 % (   497ممتاز) بنسبة  4عدد 
 %(       791جيد جدا )بنسبة  6عدد 
 % (1391جيد )بنسبة  11عدد 
 %( 7296مقبول )بنسبة  61عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
80 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 قررالم

       <60           60-84       >85 



 

 

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

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 
 الدراسى

 ويشف  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      أعمال فصمية               عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 فرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوا  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 سابقالعام ال

 

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

 ال يوجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 
                    التوقيع :                                 ايمان عمار   أ9د/ اسم منسق المادة :  
 التاريخ :    /    /

 
 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9168/ 9167تقرير مقرر دراسي )

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم نفس تعميمى فروق فردية اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللى  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 لبطا 73  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 غائب 1طالب ،  72 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 100ناجح ) بنسبة  72عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -

 لمتقديرات الحاصمين عميها
 %(   1938ممتاز) بنسبة  1عدد 
 %(      1295جيد جدا )بنسبة  9عدد 
 % (26938)بنسبة جيد  19عدد 
 %(59972مقبول )بنسبة  43عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي لممقرر
 

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 -
             دراسة حالة أنشطة فصمية 

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 
 الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
      أعمال فصمية          عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير   الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %85915   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -مقترحات تحسين المقرر : -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 الخارجىال يوجد مالحظات لممراجع 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

 

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

                    التوقيع :                                 ايمان عمار   أ9د/ اسم منسق المادة :  
 التاريخ :    /    /

                                 



 

 

 (66نموذج رقم ) 
 (9167/ 9166تقرير مقرر دراسي )

 
 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم نفس تعميمى فروق فردية اسم المقرر 1
 يم والحاسب اآللىتكنولوجيا التعم  التخصص 2
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( عممي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 6
 طالب 71  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 غائب 1طالب ،  70  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 %( 100ناجح ) بنسبة  70عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 ميهاالحاصمين ع
 %(   22985ممتاز) بنسبة  16عدد 
 %(      41942جيد جدا )بنسبة  29عدد 
 % (20جيد )بنسبة  14عدد 
 %(15971مقبول )بنسبة  11عدد 

 -تدريس المقرر : – 9
 جميع اجزاء المحتوى الموجود فى التوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 رلممقر 
80 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60          60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية             أساليب التعميم والتعمم -



 

 

      دراسة حالة        أنشطة فصمية 
األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل 

 الدراسى
 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصمية   عممي 
 اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %78934   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
   -لمقرر :مقترحات تحسين ا -6
)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 وجدت (
 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -61
توصيف  مجاالت التطوير 

 طويرالت
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

    
 

                    التوقيع :                                 ايمان عمار   أ9د/ اسم منسق المادة :  
 التاريخ :    /    /

                               



  

 (16نموذج رقم ) 

 (2020-2019تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 مناهج البحث اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   اتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحان 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 113 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  113عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 غائب 3عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   3.53ممتاز) بنسبة  4عدد 

 %(      44.24جيد جدا )بنسبة  50عدد 

 % (40.71جيد )بنسبة  46عدد 

 %(11.5مقبول )بنسبة  13عدد 

 -يس المقرر :تدر – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %84  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

   إلكترونيتعليم 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -إدارية وتنظيمية:قيود  -4

 %95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

طااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات الت -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

ث التعبببببر  علبببببي البحببببب

العلمي ومفهومبه واسباليبه 

فبببي فتبببرة  الفصبببل الدراسبببى االولإعادة جدولة * 

اجبازة الطالببب  بببين الفصببلين أو فببي 

 استاذ المقرر



  

البببببي نمببببباذ   ةباالضببببباف

مختلفببببببة مببببببن البحببببببو  

 العلمية

 االمكانيات  

* التركيز علي  

 التطبيق واآلليات

نهاية الفصبل الدراسبي النباني ل ذلب  

 للتجهيز لبداية العام

اسبببببببم منسبببببببق المبببببببادة : د/ صببببببببا  عببببببببد الحكبببببببم                   التوقيبببببببع : د/ صببببببببا  عببببببببد الحكبببببببم                                        

 التاريخ :    /  

 

 

 



  

 (16نموذج رقم ) 

 (2019-2018تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 

 مناهج البحث اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   اتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحان 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   4.76ممتاز) بنسبة  4عدد 

 %(      36.90جيد جدا )بنسبة  31عدد 

 % (29.76جيد )بنسبة  25عدد 

 %(28.57مقبول )بنسبة  24عدد 

 -يس المقرر :تدر – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -إدارية وتنظيمية:قيود  -4

 %95.33   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

طااوير  ااي العااا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات الت -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

ث التعبببببر  علبببببي البحببببب

العلمي ومفهومبه واسباليبه 

البببببي نمببببباذ   ةباالضببببباف

مختلفببببببة مببببببن البحببببببو  

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التركيز علي  

فبببي فتبببرة  الفصبببل الدراسبببى االول

اجبازة الطالببب  بببين الفصببلين أو فببي 

نهاية الفصبل الدراسبي النباني ل ذلب  

 للتجهيز لبداية العام

 استاذ المقرر



  

 التطبيق واآلليات العلمية

اسبببببببم منسبببببببق المبببببببادة : د/ صببببببببا  عببببببببد الحكبببببببم                   التوقيبببببببع : د/ صببببببببا  عببببببببد الحكبببببببم                                        

 التاريخ :    /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018-2017تقرير مقرر دراسي)



  

 -معلومات أساسية : –أ 

 مناهج البحث مقرراسم ال 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

ة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات النسبببببب -

 الحاصلين عليها

 % (   31.51ممتاز) بنسبة  23عدد 

 %(      35.62جيد جدا )بنسبة  26عدد 

 % (23.92جيد )بنسبة  17عدد 

 %(9.59مقبول )بنسبة  7عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %80  ساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتوي األ -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

 حالة             دراسة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الدراسى

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 84.71   -رر:نتيجة تقويم الطالب للمق -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 من خالل نظام البوكليت عتماد نظام التقوبم على الفهمإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

مجاالت البحو  التعليميبة 

المختلفبببة ومعرفبببة مفهبببوم 

 البحث العلمي ومعاييره

إعادة جدولة * 

 االمكانيات  

* التركيز علي  

 التطبيق واآلليات

فبببي فتبببرة  الفصبببل الدراسبببى االول

اجبازة الطالببب  بببين الفصببلين أو فببي 

نهاية الفصبل الدراسبي النباني ل ذلب  

 للتجهيز لبداية العام

 استاذ المقرر



  

 

با  عبد الحكم                                        اسم منسق المادة : د/ صبا  عبد الحكم                   التوقيع : د/ ص

 التاريخ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017-2016تقرير مقرر دراسي)

 -معلومات أساسية : –أ 



  

 مناهج البحث اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلى  التخصص 2

 الرابعة  ويالفرقة / المست 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة الم%ويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   33.80ممتاز) بنسبة  24عدد  

 %(      36.62جيد جدا )بنسبة  26عدد 

 % (23.94جيد )بنسبة  17عدد 

 %(  5.63مقبول )بنسبة  4عدد 

 -تدريس المقرر : – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 راسىاألعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان منتصف الفصل الد

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 ة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.94   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإ -1

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

) 

 ال يوجد

 -قرر للعا  القاد  :خطة التطوير للم -10

 المس%ول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

مبببببي معرفبببببة البحبببببث العل

مفهومببه واسسببه والمعبباير 

 بالبحث العلمية الخاص

اعببباده جدولبببة البيانبببات 

 المطلوبة

معرفببببببببة االمكانيببببببببات 

 للتطوير ةالمتاح

فبببي فتبببرة  االول يالفصبببل الدراسببب

الفصببلين أو فببي  اجبازة الطالببب  بببين

نهاية الفصبل الدراسبي النباني ل ذلب  

 للتجهيز لبداية العام

 استاذ المقرر

اسم منسق المادة :د/ صبا  عبد الحكم                   التوقيع : د/ صبا  عبد الحكم                                        

 التاريخ / 



  

 



 

(16نموذج رقم )   

(2019/2020تقرير مقرر التربية الميدانية)  

 -معلومات أساسية : –أ 

 التربية الميدانية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

   المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام  5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

طالب 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب 114  طالب الذين أدوا االمتحان عدد ال -  

%( 100ناجح ) بنسبة  114عدد  نتيجة االمتحان  -  

%(0)راسب بنسبة  0عدد   

غائب 2عدد   

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

% (   100ممتاز) بنسبة  114عدد   

 

 -تدريس المقرر : – 2

لقببباءات تنيبببيطية لتحديبببد المدرسبببة ومنسببب  التبببدريب  -  الموضوعات التي تم تدريسها -

 الميداني بالكلية وتحديد  األهداف.

التعبببرف علبببر المدرسبببة واادارة وميببباهدة مواقببب   -2

 تدريس حقيقية.

اجراء جلسات الميباهدة والتبدريس مصب ر. وتحديبد   -3

الضببع  فببي المنبباها الدراسببي ومصببادر مببواطن القببوة و

 التعلم بالمدرسة.

اسببببتمرار جلسببببات الميبببباهدة والتببببدريس المصبببب ر  -4

والمياركة في اعداد الخطة اليومية. والتخطبي  لمصبادر 

 التعلم التي سينتجها الطالب المعلم.

تببببدريس حصببببتين كبببباملتين يوميببببا ب  ببببراف المعلببببم  -5

ر الببتعلم المتعبباون والميببرف التربببويي وتصببميم مصبباد

 التي سينتجها المتعلم.

تبدريس حصبتين كباملتين يوميبا باسبتقاللية ومسبب ولية  -6

 كاملةي والبدء في إنتاج مصادر التعلم.

االسبببتمرار فبببي تبببدريس حصبببتين يوميبببا فبببي إطبببار   -7

المسئولية الكاملة عن التدريس. واسبتمرار إنتباج مصبادر 

 التعلم. 

التدريب علبر االستمرار في تدريس حصتين يومياي و -8

 مهارات التقويم المناسبة لمصادر التعلم.

االستمرار في تدريس حصتين يومياي والتدريب علبر  -9

مهببببارات التقببببويم المناسبببببة للتالميببببذ ومهببببارات وضببببع 

 االمتحانات.

اقامة ندوة في الكلية لمناقية خببرات الطالبب المعلبم  -10

لتحديبببد جبببدوم برنببباما التبببدريب الميبببداني مبببن وجهبببة 

 هم.نظر

تقويم الطبالب مبن جانبب إدارة المدرسبة والميبرف  -11

 التربوي.

التقببويم النهببائي مببن جانببب لجنببة تقيببيم التببدريب الميببداني  -12



 

 بالكلية.

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

مدم ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -     <60       √      60-84            >85  

 √          المالحظة المبا رة المقننة.  أساليب التعليم والتعلم -

 √               جلسات تدريس مص ر

 √  جلسات مناقية                       

 √        أنيطة في الفصل الدراسي  

 √                        إلكترونيتعليم 

 √  ورش عمل.                         

 √  وات.                               ند

  فوي      √نظري                          طريقة تقويم الطالب -

 عملي        √أعمال فصلية             √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    ئل المعينةالوسا-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ديدة للمقرر اضافة برامج الكترونية ج  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

 عقد ورش عمل  -3

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 ة اضافة الطالب على جروب خاص بالماد -2

 عقد ورش عمل  -3

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج الكترونية  المجال العملى 

 متعلقة بالمادة 

 ادارة الكلية ريس المقررقبل تد

 اسم منس  المادة :  أ. م. د/ يسرية عبد الحميد

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 

(16نموذج رقم )   

(2018/2019تقرير مقرر التربية الميدانية)  

 -معلومات أساسية : –أ 

 التربية الميدانية اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

   المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام  5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 84  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 84  طالب الذين أدوا االمتحان عدد ال -

 0عدد  راسب            84عدد ناجح :  نتيجة االمتحان  -

 %  راسب 0ناجح        √%     100

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز                   جيد جدا          

 مقبولجيد                                   

 -تدريس المقرر : – 2

لقببباءات تنيبببيطية لتحديبببد المدرسبببة ومنسببب  التبببدريب  -  الموضوعات التي تم تدريسها -

 الميداني بالكلية وتحديد  األهداف.

التعبببرف علبببر المدرسبببة واادارة وميببباهدة مواقببب   -2

 تدريس حقيقية.

اجراء جلسات الميباهدة والتبدريس مصب ر. وتحديبد   -3

الضببع  فببي المنبباها الدراسببي ومصببادر مببواطن القببوة و

 التعلم بالمدرسة.

اسببببتمرار جلسببببات الميبببباهدة والتببببدريس المصبببب ر  -4

والمياركة في اعداد الخطة اليومية. والتخطبي  لمصبادر 

 التعلم التي سينتجها الطالب المعلم.

تببببدريس حصببببتين كبببباملتين يوميببببا ب  ببببراف المعلببببم  -5

ر الببتعلم المتعبباون والميببرف التربببويي وتصببميم مصبباد

 التي سينتجها المتعلم.

تبدريس حصبتين كباملتين يوميبا باسبتقاللية ومسبب ولية  -6

 كاملةي والبدء في إنتاج مصادر التعلم.

االسبببتمرار فبببي تبببدريس حصبببتين يوميبببا فبببي إطبببار   -7

المسئولية الكاملة عن التدريس. واسبتمرار إنتباج مصبادر 

 التعلم. 

التدريب علبر االستمرار في تدريس حصتين يومياي و -8

 مهارات التقويم المناسبة لمصادر التعلم.

االستمرار في تدريس حصتين يومياي والتدريب علبر  -9

مهببببارات التقببببويم المناسبببببة للتالميببببذ ومهببببارات وضببببع 

 االمتحانات.

اقامة ندوة في الكلية لمناقية خببرات الطالبب المعلبم  -10

لتحديبببد جبببدوم برنببباما التبببدريب الميبببداني مبببن وجهبببة 

 هم.نظر

تقويم الطبالب مبن جانبب إدارة المدرسبة والميبرف  -11

 التربوي.

التقببويم النهببائي مببن جانببب لجنببة تقيببيم التببدريب الميببداني  -12

 بالكلية.



 

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

مدم ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -     <60       √      60-84            >85  

 √  المالحظة المبا رة المقننة.              أساليب التعليم والتعلم -

 √                 جلسات تدريس مص ر

 √  جلسات مناقية                       

 √  أنيطة في الفصل الدراسي         

 √  ورش عمل.                         

 √  وات.                               ند

  فوي      √نظري                          طريقة تقويم الطالب -

 عملي        √أعمال فصلية             √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    ئل المعينةالوسا-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ديدة للمقرر اضافة برامج الكترونية ج  -4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4

 ة اضافة الطالب على جروب خاص بالماد -5

 عقد ورش عمل  -6

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج الكترونية  المجال العملى 

 متعلقة بالمادة 

 ادارة الكلية ريس المقررقبل تد

 اسم منس  المادة :  أ. م. د/ يسرية عبد الحميد

 2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(16نموذج رقم )   

(2017/2018تقرير مقرر التربية الميدانية)  

 -معلومات أساسية : –أ 

 الميدانيةالتربية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 توفرغير م         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 73 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد ناجح :                  عدد  راسب   نتيجة االمتحان  -

 راسب       √%      0ناجح        √%     100

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

      71% ممتاز عددهم97.26   

 2%     جيد جدا عددهم 2.74   

 جيد                         مقبول          

 -تدريس المقرر : – 2

يطية لتحديبببد المدرسبببة ومنسببب  التبببدريب لقببباءات تنيببب -  الموضوعات التي تم تدريسها -

 الميداني بالكلية وتحديد  األهداف.

التعبببرف علبببر المدرسبببة واادارة وميببباهدة مواقببب   -2

 تدريس حقيقية.

اجراء جلسات الميباهدة والتبدريس مصب ر. وتحديبد   -3

مببواطن القببوة والضببع  فببي المنبباها الدراسببي ومصببادر 

 التعلم بالمدرسة.

يبببباهدة والتببببدريس المصبببب ر اسببببتمرار جلسببببات الم -4

والمياركة في اعداد الخطة اليومية. والتخطبي  لمصبادر 

 التعلم التي سينتجها الطالب المعلم.

تببببدريس حصببببتين كبببباملتين يوميببببا ب  ببببراف المعلببببم  -5

المتعبباون والميببرف التربببويي وتصببميم مصببادر الببتعلم 

 التي سينتجها المتعلم.

ة ومسبب ولية تبدريس حصبتين كباملتين يوميبا باسبتقاللي -6

 كاملةي والبدء في إنتاج مصادر التعلم.

االسبببتمرار فبببي تبببدريس حصبببتين يوميبببا فبببي إطبببار   -7

المسئولية الكاملة عن التدريس. واسبتمرار إنتباج مصبادر 

 التعلم. 

االستمرار في تدريس حصتين يومياي والتدريب علبر  -8

 مهارات التقويم المناسبة لمصادر التعلم.

ريس حصتين يومياي والتدريب علبر االستمرار في تد -9

مهببببارات التقببببويم المناسبببببة للتالميببببذ ومهببببارات وضببببع 

 االمتحانات.

اقامة ندوة في الكلية لمناقية خببرات الطالبب المعلبم  -10

لتحديبببد جبببدوم برنببباما التبببدريب الميبببداني مبببن وجهبببة 

 نظرهم.

تقويم الطبالب مبن جانبب إدارة المدرسبة والميبرف  -11

 التربوي.

التقببويم النهببائي مببن جانببب لجنببة تقيببيم التببدريب الميببداني  -12



 

 بالكلية.

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

 85<            84-60      √       60>        مدم ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √  المالحظة المبا رة المقننة.              م والتعلمأساليب التعلي -

 √                 جلسات تدريس مص ر 

 √  جلسات مناقية                        

 √  أنيطة في الفصل الدراسي          

 √  ورش عمل.                          

 √  ندوات.                                

  فوي      √نظري                          ويم الطالبطريقة تق -

 عملي        √أعمال فصلية             √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 غير متوافرة  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة  √    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 83   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

 عقد ورش عمل  -3

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

 عقد ورش عمل  -3

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج الكترونية  المجال العملى 

 متعلقة بالمادة 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 . د/ يسرية عبد الحميد فرجاسم منس  المادة :  أ. م

 2018التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(16نموذج رقم )   

(2016/2017تقرير مقرر التربية الميدانية)  

 -معلومات أساسية : –أ 

 التربية الميدانية اسم المقرر 1

 ب اآلليتكنولوجيا التعليم والحاس  التخصص 2

 الرابعة الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 يس وأعضاء الهيئة المعاونةأعضاء هيئة تدر  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 71 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 71 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد ناجح :                  عدد  راسب   نتيجة االمتحان  -

 راسب       √%      0ناجح        √%     100

ئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات النسببببببة الم -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا           71%  ممتاز   وعددهم 100 

 جيد                         مقبول          

 -تدريس المقرر : – 2

لقببباءات تنيبببيطية لتحديبببد المدرسبببة ومنسببب  التبببدريب  -  الموضوعات التي تم تدريسها -

 ألهداف.الميداني بالكلية وتحديد  ا

التعبببرف علبببر المدرسبببة واادارة وميببباهدة مواقببب   -2

 تدريس حقيقية.

اجراء جلسات الميباهدة والتبدريس مصب ر. وتحديبد   -3

مببواطن القببوة والضببع  فببي المنبباها الدراسببي ومصببادر 

 التعلم بالمدرسة.

اسببببتمرار جلسببببات الميبببباهدة والتببببدريس المصبببب ر  -4

خطبي  لمصبادر والمياركة في اعداد الخطة اليومية. والت

 التعلم التي سينتجها الطالب المعلم.

تببببدريس حصببببتين كبببباملتين يوميببببا ب  ببببراف المعلببببم  -5

المتعبباون والميببرف التربببويي وتصببميم مصببادر الببتعلم 

 التي سينتجها المتعلم.

تبدريس حصبتين كباملتين يوميبا باسبتقاللية ومسبب ولية  -6

 كاملةي والبدء في إنتاج مصادر التعلم.

ر فبببي تبببدريس حصبببتين يوميبببا فبببي إطبببار االسبببتمرا  -7

المسئولية الكاملة عن التدريس. واسبتمرار إنتباج مصبادر 

 التعلم. 

االستمرار في تدريس حصتين يومياي والتدريب علبر  -8

 مهارات التقويم المناسبة لمصادر التعلم.

االستمرار في تدريس حصتين يومياي والتدريب علبر  -9

يببببذ ومهببببارات وضببببع مهببببارات التقببببويم المناسبببببة للتالم

 االمتحانات.

اقامة ندوة في الكلية لمناقية خببرات الطالبب المعلبم  -10

لتحديبببد جبببدوم برنببباما التبببدريب الميبببداني مبببن وجهبببة 

 نظرهم.

تقويم الطبالب مبن جانبب إدارة المدرسبة والميبرف  -11

 التربوي.

التقببويم النهببائي مببن جانببب لجنببة تقيببيم التببدريب الميببداني  -12

 بالكلية.



 

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

 85<            84-60      √       60>        مدم ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

 √  المالحظة المبا رة المقننة.              أساليب التعليم والتعلم -

 √                 رجلسات تدريس مص  

 √  جلسات مناقية                        

 √  أنيطة في الفصل الدراسي          

 √  ورش عمل.                          

 √  ندوات.                                

  فوي      √نظري                          طريقة تقويم الطالب -

 عملي        √ة          أعمال فصلي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    الوسائل المعينة-

 دودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة مح√   المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %77.41    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -للعا  القاد  : خطة التطوير للمقرر -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصي  التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

    

 اسم منس  المادة :  أ. م. د/ يسرية عبد الحميد فرج

 2017التاريخ :    /    /                    التوقيع :                        

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019/2020تقرير مقرر مشروع التخرج )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر      √   متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 116  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 114  المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -

 %( 100ناجح ) بنسبة  114عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

 غائب 2عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   100ممتاز) بنسبة  114عدد 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل.  الموضوعات التي تم تدريسها -

  مقدمة عن الطبر  المختلفبة فبي تخطبيم المشبروعات

 ذات التخصص.

  مقدمة عبن الطبر  المختلفبة فبي تصبميم المشبروعات

 ذات التخصص.

  المعببببارل والمهببببارات المرتبطببببة بتحليببببل موضببببوع

 مشروع التخرج ومصادره

  التخطبببيم لكيفيبببة تنفيبببذ مشبببروع التخبببرج فبببي ضبببوء

 التخصص

 ص صياغة أهدال مشروع التخرج في ضبوء التخصب

 األكاديمي وحاجات المجتمع

   التعببرل علبببى مسبببئوليات وأدوار الفبببرد والمجموعبببة

 في تخطيم وتنفيذ وعرض المشروع

 جمع المعلومات األولية للتخطيم للمشروع 

  وضع مخطم للمراحبل الرئيسبية والفرعيبة للمشبروع

 في شكل خريطة مهام.

  رسببم جببدون ذمنببي بتوقيتببات تنفيببذ المراحببل الرئيسببية

 مشروع التخرج.والفرعية ل



 

  البببدء فببي تنفيببذ مهببام المشببروع بالترتيببب المحببدد فببي

 خريطة المهام

  توظيببم مصببادر الببتعلم أننبباء تنفيببذ مراحببل المشببروع

 وفقا للتوقيت المحدد سواء بشكل فردي أو جماعي 

  االسببتمرار فببي تنفيببذ مراحببل المشببروع وفقببا للتوقيببت

 المحدد سواء بشكل فردي أو جماعي 

 نفيببذ المشببروع وفقببا لخريطببة المهببام متابعببة مراحببل ت

 واجراء التعديالت المطلوبة.

  تقيبيم االسبتفادة مبن مصبادر البتعلم وااللتبلام بالجببدون

 اللمني المحدد واجراء التعديالت

  تقديم تقارير فرديبة عبن مهبام كبل فبرد فبي المجموعبة

 ومناقشاتها. 

 .اعداد منتج الكتروني لعرض نتائج مشروع التخرج 

 نشاط الطالب داخل المجموعة عرض تقرير عن 

  عبببببرض المنبببببتج النهبببببائي أمبببببام المتعلمبببببين) كبببببل

 المجموعات( ومناقشاتها

  عببببرض تقريببببر القسببببم عببببن مببببد  االسببببتفادة مببببن

 مشروعات التخرج  لهذا العام

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

 85<            84-60      √       60>         المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -

 تدريب عملي√   جلسات مناقشة     √           أساليب التعليم والتعلم -

 ندوات وورش عمل√      دراسة حالة      √        

 إلكترونىتعليم   √    

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 عملي     √       أعمان فصلية    √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    الوسائل المعينة-

 غير متوافرة متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة   √   المستللمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

 عقد ورش عمل  -3

 ع الخارجىال يوجد مالحظات للمراج )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

 عقد ورش عمل  -3

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -



 

 -  :خطة التطوير للمقرر للعا  القاد -10

 المسئون عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيم التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية متعلقة 

 بالمادة 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :  

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018/2019تقرير مقرر مشروع التخرج )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر      √   متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 84  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 84  المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -

 %( 100ناجح ) بنسبة  84عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   100ممتاز) بنسبة  84عدد 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل.  الموضوعات التي تم تدريسها -

  مقدمة عن الطبر  المختلفبة فبي تخطبيم المشبروعات

 ذات التخصص.

  مقدمة عبن الطبر  المختلفبة فبي تصبميم المشبروعات

 ذات التخصص.

  المعببببارل والمهببببارات المرتبطببببة بتحليببببل موضببببوع

 مشروع التخرج ومصادره

  التخطبببيم لكيفيبببة تنفيبببذ مشبببروع التخبببرج فبببي ضبببوء

 التخصص

 ص صياغة أهدال مشروع التخرج في ضبوء التخصب

 األكاديمي وحاجات المجتمع

   التعببرل علبببى مسبببئوليات وأدوار الفبببرد والمجموعبببة

 في تخطيم وتنفيذ وعرض المشروع

 جمع المعلومات األولية للتخطيم للمشروع 

  وضع مخطم للمراحبل الرئيسبية والفرعيبة للمشبروع

 في شكل خريطة مهام.

  رسببم جببدون ذمنببي بتوقيتببات تنفيببذ المراحببل الرئيسببية

 مشروع التخرج.والفرعية ل

  البببدء فببي تنفيببذ مهببام المشببروع بالترتيببب المحببدد فببي



 

 خريطة المهام

  توظيببم مصببادر الببتعلم أننبباء تنفيببذ مراحببل المشببروع

 وفقا للتوقيت المحدد سواء بشكل فردي أو جماعي 

  االسببتمرار فببي تنفيببذ مراحببل المشببروع وفقببا للتوقيببت

 المحدد سواء بشكل فردي أو جماعي 

 نفيببذ المشببروع وفقببا لخريطببة المهببام متابعببة مراحببل ت

 واجراء التعديالت المطلوبة.

  تقيبيم االسبتفادة مبن مصبادر البتعلم وااللتبلام بالجببدون

 اللمني المحدد واجراء التعديالت

  تقديم تقارير فرديبة عبن مهبام كبل فبرد فبي المجموعبة

 ومناقشاتها. 

 .اعداد منتج الكتروني لعرض نتائج مشروع التخرج 

 نشاط الطالب داخل المجموعة عرض تقرير عن 

  عبببببرض المنبببببتج النهبببببائي أمبببببام المتعلمبببببين) كبببببل

 المجموعات( ومناقشاتها

  عببببرض تقريببببر القسببببم عببببن مببببد  االسببببتفادة مببببن

 مشروعات التخرج  لهذا العام

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

 85<            84-60      √       60>         المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -

 تدريب عملي√   جلسات مناقشة     √         أساليب التعليم والتعلم -

 ندوات وورش عمل√ دراسة حالة       √        

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 عملي     √       أعمان فصلية    √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    الوسائل المعينة-

 غير متوافرة متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة   √   المستللمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

 ع الخارجىال يوجد مالحظات للمراج )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -  :خطة التطوير للمقرر للعا  القاد -10

 المسئون عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيم التطوير مجاالت التطوير 



 

توفير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية متعلقة 

 بالمادة 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :  

 2019التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/2018تقرير مقرر مشروع التخرج )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الثانية الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      √   متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 73  لمقررعدد الطالب الملتحقين با -

 طالب 73  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  73عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   100ممتاز) بنسبة  73عدد 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل.  تم تدريسهاالموضوعات التي  -

  مقدمة عن الطبر  المختلفبة فبي تخطبيم المشبروعات

 ذات التخصص.

  مقدمة عبن الطبر  المختلفبة فبي تصبميم المشبروعات

 ذات التخصص.

  المعببببارل والمهببببارات المرتبطببببة بتحليببببل موضببببوع

 مشروع التخرج ومصادره

  التخطبببيم لكيفيبببة تنفيبببذ مشبببروع التخبببرج فبببي ضبببوء

 خصصالت

  صياغة أهدال مشروع التخرج في ضبوء التخصبص

 األكاديمي وحاجات المجتمع

   التعببرل علبببى مسبببئوليات وأدوار الفبببرد والمجموعبببة

 في تخطيم وتنفيذ وعرض المشروع

 جمع المعلومات األولية للتخطيم للمشروع 

  وضع مخطم للمراحبل الرئيسبية والفرعيبة للمشبروع

 في شكل خريطة مهام.

 توقيتببات تنفيببذ المراحببل الرئيسببية رسببم جببدون ذمنببي ب

 والفرعية لمشروع التخرج.

  البببدء فببي تنفيببذ مهببام المشببروع بالترتيببب المحببدد فببي



 

 خريطة المهام

  توظيببم مصببادر الببتعلم أننبباء تنفيببذ مراحببل المشببروع

 وفقا للتوقيت المحدد سواء بشكل فردي أو جماعي 

  االسببتمرار فببي تنفيببذ مراحببل المشببروع وفقببا للتوقيببت

 د سواء بشكل فردي أو جماعي المحد

  متابعببة مراحببل تنفيببذ المشببروع وفقببا لخريطببة المهببام

 واجراء التعديالت المطلوبة.

  تقيبيم االسبتفادة مبن مصبادر البتعلم وااللتبلام بالجببدون

 اللمني المحدد واجراء التعديالت

  تقديم تقارير فرديبة عبن مهبام كبل فبرد فبي المجموعبة

 ومناقشاتها. 

 .اعداد منتج الكتروني لعرض نتائج مشروع التخرج 

 عرض تقرير عن نشاط الطالب داخل المجموعة 

  عبببببرض المنبببببتج النهبببببائي أمبببببام المتعلمبببببين) كبببببل

 المجموعات( ومناقشاتها

  عببببرض تقريببببر القسببببم عببببن مببببد  االسببببتفادة مببببن

 مشروعات التخرج  لهذا العام

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

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

 تدريب عملي√   جلسات مناقشة     √         أساليب التعليم والتعلم -

 ندوات وورش عمل√ دراسة حالة       √        

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 عملي     √أعمان فصلية           √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   للمات والخاماتالمست -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 86.4   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -8

 عقد ورش عمل  -9

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -7

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -8

 عقد ورش عمل  -9

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

) 
 م تنفيذ جميع المقترحاتت -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئون عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيم التطوير مجاالت التطوير 



 

توفير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية متعلقة 

 بالمادة 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :  

 2018التاريخ :    /    /                              التوقيع :              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2016/2017تقرير مقرر مشروع التخرج )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 الثانية مستويالفرقة / ال 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر      √   متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  عدد القائمين بالتدريس 7

 -مات متخصصة :معلو –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب 71  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 71  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %( 100ناجح ) بنسبة  71عدد  نتيجة االمتحان  -

 %(0)راسب بنسبة  0عدد 

النسببببببة المئويبببببة % للنببببباجحين طبقبببببا للتقبببببديرات  -

 الحاصلين عليها

 % (   100) بنسبة ممتاز 71عدد 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل.  الموضوعات التي تم تدريسها -

  مقدمة عن الطبر  المختلفبة فبي تخطبيم المشبروعات

 ذات التخصص.

  مقدمة عبن الطبر  المختلفبة فبي تصبميم المشبروعات

 ذات التخصص.

  المعببببارل والمهببببارات المرتبطببببة بتحليببببل موضببببوع

 لتخرج ومصادرهمشروع ا

  التخطبببيم لكيفيبببة تنفيبببذ مشبببروع التخبببرج فبببي ضبببوء

 التخصص

  صياغة أهدال مشروع التخرج في ضبوء التخصبص

 األكاديمي وحاجات المجتمع

   التعببرل علبببى مسبببئوليات وأدوار الفبببرد والمجموعبببة

 في تخطيم وتنفيذ وعرض المشروع

 جمع المعلومات األولية للتخطيم للمشروع 

 رئيسبية والفرعيبة للمشبروع وضع مخطم للمراحبل ال

 في شكل خريطة مهام.

  رسببم جببدون ذمنببي بتوقيتببات تنفيببذ المراحببل الرئيسببية

 والفرعية لمشروع التخرج.

  البببدء فببي تنفيببذ مهببام المشببروع بالترتيببب المحببدد فببي



 

 خريطة المهام

  توظيببم مصببادر الببتعلم أننبباء تنفيببذ مراحببل المشببروع

 جماعي وفقا للتوقيت المحدد سواء بشكل فردي أو 

  االسببتمرار فببي تنفيببذ مراحببل المشببروع وفقببا للتوقيببت

 المحدد سواء بشكل فردي أو جماعي 

  متابعببة مراحببل تنفيببذ المشببروع وفقببا لخريطببة المهببام

 واجراء التعديالت المطلوبة.

  تقيبيم االسبتفادة مبن مصبادر البتعلم وااللتبلام بالجببدون

 اللمني المحدد واجراء التعديالت

 ة عبن مهبام كبل فبرد فبي المجموعبة تقديم تقارير فرديب

 ومناقشاتها. 

 .اعداد منتج الكتروني لعرض نتائج مشروع التخرج 

 عرض تقرير عن نشاط الطالب داخل المجموعة 

  عبببببرض المنبببببتج النهبببببائي أمبببببام المتعلمبببببين) كبببببل

 المجموعات( ومناقشاتها

  عببببرض تقريببببر القسببببم عببببن مببببد  االسببببتفادة مببببن

 مشروعات التخرج  لهذا العام

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

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

 تدريب عملي√   جلسات مناقشة     √         أساليب التعليم والتعلم -

 ندوات وورش عمل√    دراسة حالة    √        

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 عملي     √أعمان فصلية           √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√    المراجع العلمية -

 وافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      مت√    الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√   المستللمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %80.58    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر   -10 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 على جروب خاص بالمادة  اضافة الطالب -11

 عقد ورش عمل  -12

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير فاا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -10

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -11

 عقد ورش عمل  -12

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئون عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيم التطوير مجاالت التطوير 



 

توفير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية متعلقة 

 بالمادة 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 2017التاريخ :    /    /                                 التوقيع :            اسم منسق المادة : 


