
 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017-2016((  2تقرير مقرر )صوتيات وإلقاء )  

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2صوتيات وإلقاء ) اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  66 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100( ناجح     بنسبة )   66عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % ( 0( راسب    بنسبة  )       0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   31.82%( ممتاز      ) 21.21)

 ( مقبول%22.73)%( جيد         24.24)

 -تدريس المقرر: – 2

 عيوب النطق ومشكالت التخاطب والكالم _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 القواعد العامة لفن اإللقاء _

 الوقف وأقسامه  _

 األداء التمثيلياألقسام المعنوية في فن  _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 مهيئات ممارسة اإللقاء _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية ومراجعات.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 الدراسيمن المقرر  %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منتصف الفصل الدراسي.  األعمال الفصلية:



 

 

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

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة العلميةالمراجع  -

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.76   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

. تقليييل عييدد المقييررات الدرسييية لمييادة الصييوتيات واإللقيياء لتصييبح 1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مقررين فقط على فصلين دراسيين بدال من اربعة مقررات تدرس علييى 

الفصييل األول مقييرر يتنيياول مبيياد  مدار أربعة فصول دراسييية ليكييون  

 اإللقاء واإللقاء الخطابي بينما الثاني يتناول اإللقاء التمثيلي .

. زيادة النماذج التطبيقييية المتخصصيية لشييعبة الصييحافة التييي تحتييوي 2

علييى نشييرات األخبييار وبييرامم التقييديم اإلذاعييي وبييرامم التييو  شييو 

 التليفزيونية للتدريب الدارسين شعبة الصحافة  

 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
إضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الفصل الدراسي الثاني

                                                              مشرف القسم:أ.د/هناء السيد                                                           دكتور/  رج عمر  رج     استاذ المقرر :  

  

       التوقيع:   

  



 

 

 2018-2017((  2تقرير مقرر )صوتيات وإلقاء )  

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2صوتيات وإلقاء ) اسم المقرر 1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليمالصحافة  التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100( ناجح       بنسبة )187عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 0( راسب     بنسبة  )       0عدد ) 

الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا النسبببببة  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %54.55( ممتاز      )28.34%)

 ( مقبول %3.21( جيد        )13.90%)

 -تدريس المقرر: – 2

 عيوب النطق ومشكالت التخاطب والكالم _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

تحسييين مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق   _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 القواعد العامة لفن اإللقاء _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 مهيئات ممارسة اإللقاء _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية ومراجعات.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منتصف الفصل الدراسي.  األعمال الفصلية:



 

 

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

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد     -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %84.49   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

.  تقليييل عييدد المقييررات الدرسييية لمييادة الصييوتيات واإللقيياء لتصييبح 1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مقررين فقط على فصلين دراسيين بدال من اربعيية مقييررات تييدرس 

على مدار أربعة فصول دراسية ليكون الفصييل األول مقييرر يتنيياول 

 مباد  اإللقاء واإللقاء الخطابي بينما الثاني يتناول اإللقاء التمثيلي .

تكون درجة العملي نصف درجة النظري علييي األقييل أي   . اقتراح بأن2

 درجة للنظري. 25درجة للعملي و  25

. تسجيل النماذج التطبيقية التي يلقيهييا  ييل طالييب علييى حييدة  ييم اعييادة 3

سييماعها داخييل المحاضييرات والسكاشيين ميين أجييل تقيمهييا علنيييا 

والوقوف على مناطق الصواب والخطأ لكي تتحقق االستفادة العاميية 

 ميع طالب الفرقة عن طريق معرفة أخطاء زمالئهم   لج

 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

تم إدخال نماذج تطبيقية أ ثر تخصصا لشعبة الصحافة من نشرات 

 إخبارية وبرامم إذاعية وبرامم تليفزيونية

 عدم تعديل الئحة المقرر الدراسي ليكون فصلين بدال من أربعة ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
إضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الفصل الدراسي الثاني

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

 د/  رج عمر  رج –أ.د/ مصطفى حشيش 

       التوقيع:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2019 -2018(( 2تقرير مقرر)صوتيات وإلقاء )

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2الصوتيات واإللقاء ) المقرراسم  1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم  التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 189 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %100( ناجح        بنسبة )  187عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 0( راسب      بنسبة  )     0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %39.57( ممتاز      )   2.68%)   

 ( مقبول%10.69( جيد        )  47.06%)   

 -تدريس المقرر: – 2

 التخاطب والكالمعيوب النطق ومشكالت   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 القواعد العامة لفن اإللقاء _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 ة اإللقاءمهيئات ممارس _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية ومراجعات.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية)  

 امتحان شفوي وامتحان منتصف الفصل الدراسي.  األعمال الفصلية:



 

 

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

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.13   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إلغاء ساعات تدريس المقرر عن طريق تغيير الالئحة وإلغيياء مقييرر  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

نظرا  ألن طبيعيية المييادة  -من الفرقة الثالثة ومقرر من الفرقة الرابعة

ال تتطلب أن تدرس علي أربعة مقررات ويكفي فصلين دراسين فقط 

 لتغطية المادة تماما.

 ما يجب أن تكون درجة العملي نصف درجيية النظييري علييي األقييل  .2

درجة للنظري.  ما يجب أن توفر إدارة   25درجة للعملي و    25أي  

 الكلية أستوديو إذاعي لتدريب الطالب علي اإللقاء اإلذاعي.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مقترحببات التطببوير  ببي ما تم تنفيذه مببن   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ  افة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدراسى

تقليييل عييدد المقييررات الدرسييية لمييادة الصييوتيات واإللقيياء لتصييبح  .1 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

مقررين فقط على فصلين دراسيين بدال من اربعيية مقييررات تييدرس 

دراسية ليكون الفصييل األول مقييرر يتنيياول على مدار أربعة فصول  

 مباد  اإللقاء واإللقاء الخطابي بينما الثاني يتناول اإللقاء التمثيلي .

اقتراح بأن تكون درجة العملي نصف درجة النظري علي األقييل أي  .2

 درجة للنظري 25درجة للعملي و  25

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  التطوير مجاالت 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
إضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الفصل الدراسي الثاني

                                                         مشرف القسم:أ.د/حنان يشار                                                        دكتور/  رج عمر  رج        ستاذ المقرر :
  

       وقيع:   الت

  



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020_   2019((  2تقرير مقرر )صوتيات وإلقاء )  

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 2صوتيات وإلقاء ) اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 االحصائيات  -1

 216 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ناجح   214عدد  %100نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

النسبة الم وية ي للناجحين  بقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

                        داجيد ج %45.3امتياز                   8.9%

 مقبول %4.7                 جيد    41.1%                

   -تدريس المقرر: – 2

 عيوب النطق ومشكالت التخاطب والكالم _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 اإللقاءالقواعد العامة لفن  _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 مهيئات ممارسة اإللقاء _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية ومراجعات.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منتصف الفصل الدراسي.  األعمال الفصلية:



 

 

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

 عملي)√( أعمال فصلية          ) √(  

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.76   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

. تقليييل عييدد المقييررات الدرسييية لمييادة الصييوتيات واإللقيياء لتصييبح 1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مقررين فقط على فصلين دراسيين بدال من اربعة مقررات تدرس علييى 

دراسييية ليكييون الفصييل األول مقييرر يتنيياول مبيياد  مدار أربعة فصول  

 اإللقاء واإللقاء الخطابي بينما الثاني يتناول اإللقاء التمثيلي .

. زيادة النماذج التطبيقييية المتخصصيية لشييعبة الصييحافة التييي تحتييوي 2

علييى نشييرات األخبييار وبييرامم التقييديم اإلذاعييي وبييرامم التييو  شييو 

 عبة الصحافة  التليفزيونية للتدريب الدارسين ش

 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذ المس ول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
إضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الفصل الدراسي الثاني

                                    هناء السيد                                                     /مشرف القسم:أ.د                                استاذ المقرر : دكتور/  رج عمر  رج     

  

 التوقيع:   
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 – 2016تقرير مقرر )المشروع في مجال التخصص( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 المشروع في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 66 بالمقررعدد الطالب الملتحقين   -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%100( ناجح  بنسبة   )66عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%0.00( راسب  بنسبة   )0عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0.00( ممتاز      )100.00%)

 ( مقبول% 0.00)( جيد            0.00%)

 تدريس المقرر:  – 2

 إنتاج برامج تليفزيونية تعليمية   ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إنتاج صحف ومجالت مطبوعة. ▪

 إنتاج صحف ومجالت مدرسية ▪

 إنتاج أفالم تسجيلية    ▪

النسبببة المئويببة ا لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 الدراسيمن محتوى المقرر  100%

مببدي التببزام القبباامين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 

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

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

  إستراتيجية التعلم التعاوني   أساليب التعليم والتعلم -

      إستراتيجية البيان العملي

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

   العروض التعليمية

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

 ( أعمال فصلية         )√ ( عملي--)

 اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة العلميةالمراجع  -

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

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

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.35 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:   -5

توفير مطبعة لطباعة الصحف والمجالت التى ينتجها الطالب  توفير  مقترحات تحسين المقرر : -6

 إستوديو إذاعى تلفزيونى. 
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 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير فببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد مطبعة لطباعة الصحف والمجالت. ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالاحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  الفصل الدراسي الثاني

 هناء السيدمشرف القسم: أ.د/                      أستاذ المقرر:                                                

 د/ محمد فؤاد(  –أ.م.د/ هشام رشدي  –)أ.م.د/ هناء السيد 

         التوقيع:   
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 2018 – 2017تقرير مقرر )المشروع في مجال التخصص( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 المشروع في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 186 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %100( ناجح       بنسبة )186عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( راسب          بنسبة   ). ا(  0عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %44.09( ممتاز      )48.92%)

 ( مقبول% 0.00)( جيد           6.99%)

 تدريس المقرر:  – 2

 إنتاج برامج تليفزيونية تعليمية   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إنتاج صحف ومجالت مطبوعة. _

 إنتاج صحف ومجالت مدرسية _

 إنتاج أفالم تسجيلية    _

النسبببة المئويببة ا لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 الدراسيمن محتوى المقرر  100%

مببدي التببزام القبباامين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 

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

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

  إستراتيجية التعلم التعاوني   أساليب التعليم والتعلم -

     إستراتيجية البيان العملي

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

   العروض التعليمية

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

 ( أعمال فصلية      )√ ( عملي--)

 اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية:  -4
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 ا 81.65 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:   -5

وتوفير   –توفير مطبعة لطباعة الصحف والمجالت التى ينتجها الطالب  مقترحات تحسين المقرر : -6

 إستوديو إذاعى تلفزيونى. 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير فببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد مطبعة لطباعة الصحف والمجالت. ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالاحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  الفصل الدراسي الثاني

 مشرف القسم: أ.د/ حنان يشار                                 أستاذ المقرر:                                     

 د/ محمد فؤاد(  –أ.م.د/ هشام رشدي  –)أ.م.د/ هناء السيد 

         التوقيع:   
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 2019 – 2018تقرير مقرر )المشروع في مجال التخصص( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 المشروع في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 190 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 188 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %100بنسبة )               ( ناجح188عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%0بنسبة   )                ( راسب 0عدد )

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0.00)             ( ممتاز    100%)

 ( مقبول%0.00)            ( جيد      0.00%)

 تدريس المقرر:  – 2

 إنتاج برامج تليفزيونية تعليمية   ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إنتاج صحف ومجالت مطبوعة. ▪

 إنتاج صحف ومجالت مدرسية ▪

    -إنتاج أفالم تسجيلية  ▪

النسبببة المئويببة ا لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من محتوى المقرر الدراسي 100%

مببدي التببزام القبباامين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 

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

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

  إستراتيجية التعلم التعاوني   التعليم والتعلمأساليب   -

      إستراتيجية البيان العملي

      استراتيجيات التعلم الذاتي 

   العروض التعليمية

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

 ( أعمال فصلية      )√ ( عملي--)

 اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 يوجد ال  قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ا 87.75 نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

وتوفير   –توفير مطبعة لطباعة الصحف والمجالت التى ينتجها الطالب  مقترحات تحسين المقرر : -6

 إستوديو إذاعى تلفزيونى. 
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 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير فببي   -8

 العام السابق
 يوجد ال 

 ال يوجد مطبعة لطباعة الصحف والمجالت.  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالاحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  الثانيالفصل الدراسي  

 مشرف القسم: أ.د/ حنان يشار                     أستاذ المقرر:                                                  

 د/ محمد فؤاد(  -)أ.م.د/ هشام رشدي 

         التوقيع:    
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020-2019تقرير مقرر )المشروع في مجال التخصص( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 المشروع في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة: –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 66 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%100( ناجح  بنسبة   )66عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%0.00( راسب  بنسبة   )0عدد )

الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا النسبببببة  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0.00( ممتاز      )100.00%)

 ( مقبول% 0.00( جيد            )0.00%)

 تدريس المقرر:  – 2

 إنتاج برامج تليفزيونية تعليمية   ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إنتاج صحف ومجالت مطبوعة. ▪

 إنتاج صحف ومجالت مدرسية ▪

 إنتاج أفالم تسجيلية    ▪

النسبببة المئويببة ا لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من محتوى المقرر الدراسي 100%

مببدي التببزام القبباامين بالتببدريس بمحتببوي  -

 المقرر 

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

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

  إستراتيجية التعلم التعاوني   أساليب التعليم والتعلم -

  إستراتيجية البيان العملي

  استراتيجيات التعلم الذاتي 

   العروض التعليمية

 )√( 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 الوساال المعينة -

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

 ال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 78.35 نتيجة تقويم الطالب للمقرر:   -5

توفير مطبعة لطباعة الصحف والمجالت التى ينتجها الطالب  توفير  مقترحات تحسين المقرر : -6

 إستوديو إذاعى تلفزيونى. 
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 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير فببي   -8

 العام السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد مطبعة لطباعة الصحف والمجالت. ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالاحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  الفصل الدراسي الثاني

 مشرف القسم: أ.د/ هناء السيد                               أستاذ المقرر:                                     

 د/ محمد فؤاد(  –أ.م.د/ هشام رشدي  –)أ.م.د/ هناء السيد 

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

2016/2017نصوص وترجمة إعالمية(  مقرر)تقرير   

 -معلومات أساسية : –أ   

 نصوص وترجمة إعالمية  اسم المقرر 1

 في التعليمتليفزيون الذاعة واإلصحافة وال التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  66    الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 طالب   66   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100.0بنسبة )   ( ناجح   66عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % (   -بنسبة  )     ( راسب   -عدد ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقددديرات   -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   15.15)  %( ممتاز      3.03) 

 %( مقبول  34.85 %( جيد        )  46.97)  

 -تدريس المقرر: – 2

مصطلحات إعالمية وترجمة نصوص إعالمية في مجال االنترنت   الموضوعات التي تم تدريسها  -

وترجمة  وفهم  المختلفة  التفاعلية  والوسائل  االلكتروني  االعالم 

مرتبطةنصوص   والعالقات   اعالمية  واإلعالن  الصحافة  بمجال 

االعالم العامة   مجال  في  اإلعالمية  والنصوص  المحلي  واالعالم 

الدولية واالتصاالت  اإلنتاج الدولي  مجال  في  المصطلحات   ،

 . الدرامي

النسبة المئوية % لما تم تدريسه من المحتوووي   -

 األساسي للمقرر

 من محتوى المقرر الدراسي 95%

مووودي التوووزام القوووائمين بالتووودري  بمحتووووي  -

 المقرر 

 )  ( <60    )   (60-84    > )√(85 

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

 المحاضرة المطورة-1 أساليب التعليم والتعلم -

 العصف الذهني  -2

 إستراتيجية التعلم التعاوني -3

 إستراتيجية البيان العملي-4

 إستراتيجيات التعلم الذاتي-5

 )√( شفوي   طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية      )√( عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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



 

 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.75   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفير نماذج ومضامين تعليمية تتضمن مواد تعليمية باللغة   - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اإلنجليزية وتقديمها بمعامل الحاسب اآللي .

 إعداد اسطوانات تعليمية بموضوعات المقرر . -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق
 ال يوجد. 

توووفير نموواذج ومضووامين تعليميووة تتضوومن مووواد تعليميووة باللغووة  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 اإلنجليزية وتقديمها بمعامل الحاسب اآللي .

 تعليمية بموضوعات المقررإعداد اسطوانات  -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

توفير مستلزمات ونماذج  

 تعليمية

توفير مستلزمات ونماذج  

 تعليمية
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

  

                                هناء السيدأ.د /  : القسم مشرف                  استاذ المقرر: د/ محمد فؤاد زيد          

   التوقيع:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2017/2018تقرير مقرر) نصوص وترجمة إعالمية(   

 -معلومات أساسية : –أ   

 نصوص وترجمة إعالمية  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون  في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة:  –ب 

 -اإلحصائيات:   – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 185 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (   %100بنسبة ) ناجح    (185عدد ) نتيجة االمتحان  -

 (%0.00بنسبة )    ( راسب0)عدد 

للناجحين طبقا للتقديرات النسبة المئوية %  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %37,30( ممتاز   )15,68%)

 ( مقبول %17,83(جيد      ) 29,19%)  

 -تدريس المقرر:  – 2

مصطلحات إعالمية وترجمة نصوص إعالمية في مجال االنترنت  الموضوعات التي تم تدريسها  -

التفاعلية المختلفة وفهم وترجمة  االعالم االلكتروني والوسائل 

بمجال الصحافة واإلعالن والعالقات  نصوص اعالمية مرتبطة

واالعالم المحلي والنصوص اإلعالمية في مجال االعالم  العامة 

اإللمام بالمصطلحات والنصوص ، الدولي واالتصاالت الدولية

 األجنبية في مجال التليفزيون والدراما.

م تدريسه من المحتوي النسبة المئوية لما ت -

 األساسي للمقرر
 من محتوى المقرر الدراسي 92%

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

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

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

 ( أنشطة فصلية   ) √      )     ( دراسة حالة    

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

 )   √ ( عملي    )   √ ( أعمال فصلية   



 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 قيود في توفير اإلمكانات المطلوبة للتدريب العملي للمقرر    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.17  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير معامل للترجمة -1 -مقترحات تحسين المقرر:-6

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة بتدري  المقرر  -2

 عمل ورش عمل  -3

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب( 

 توفير معامل للترجمة  .1

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة بتدري  المقرر   .2

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 في النصف االول  عمل معمل للترجمة الجانب العملى
إدارة الكلية والهيئة 

 المعاونة

 الهيئة المعاونة في النصف الثاني عمل ورش عمل 

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

 التوقيع :                                                  

  



 

 

2018/2019تقرير مقرر) نصوص وترجمة إعالمية(   

 -معلومات أساسية : –أ   

 نصوص وترجمة إعالمية  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون  في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 190 الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         %100نسبة ب  ناجح    (187عدد   ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00بنسبة )   ( راسب    0)     عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا(   %25,66( ممتاز   )29,42%) 

 ( مقبول %22,46% (جيد      ) 22,46) 

 -تدريس المقرر:  – 2

االنترنت   الموضوعات التي تم تدريسها  - إعالمية في مجال  إعالمية وترجمة نصوص  مصطلحات 

وترجمة  وفهم  المختلفة  التفاعلية  والوسائل  االلكتروني  االعالم 

مرتبطة اعالمية  والعالقات   نصوص  واإلعالن  الصحافة  بمجال 

االعالم   العامة مجال  في  اإلعالمية  والنصوص  المحلي  واالعالم 

الدولية واالتصاالت  والنصوص ،  الدولي  بالمصطلحات  اإللمام 

 األجنبية في مجال التليفزيون والدراما.

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي -

 األساسي للمقرر
 من محتو المقرر الدراسي  92%

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

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

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

 ) √  ( أنشطة فصلية             )     ( دراسة حالة       

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

 )   √ ( عملي            )   √ ( أعمال فصلية   



 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 في توفير اإلمكانات المطلوبة للتدريب العملي للمقرر قيود    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 87.31  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير معامل للترجمة  .1 -مقترحات تحسين المقرر:-6

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة بتدري  المقرر   .2

 عمل ورش عمل  .3

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب( 

 توفير معامل للترجمة  .1

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة بتدري  المقرر   .2

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 في النصف االول  عمل معمل للترجمة الجانب العملى
إدارة الكلية والهيئة 

 المعاونة

 الهيئة المعاونة النصف الثانيفي  عمل ورش عمل 

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

 التوقيع:       

  



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

2020 - 2019مقرر)نصوص وترجمة إعالمية(تقرير   

 -معلومات أساسية : –أ 

 نصوص وترجمة إعالمية  اسم المقرر 1

 في التعليمتليفزيون الذاعة واإلصحافة وال التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  215    عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب   212   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 % (  -( راسب  بنسبة  )  -عدد ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقددديرات   -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %27,8( ممتاز      )60,4%) 

 ( مقبول %5,2 )   ( جيد     8,02%)  

 -تدريس المقرر: – 2

مصطلحات إعالمية وترجمة نصوص إعالمية في مجال االنترنت   الموضوعات التي تم تدريسها  -

وترجمة  وفهم  المختلفة  التفاعلية  والوسائل  االلكتروني  االعالم 

مرتبطة اعالمية  والعالقات   نصوص  واإلعالن  الصحافة  بمجال 

االعالم العامة   مجال  في  اإلعالمية  والنصوص  المحلي  واالعالم 

الدولية واالتصاالت  اإلنتاج الدولي  مجال  في  المصطلحات   ،

 . الدرامي

النسبة المئوية % لما تم تدريسه من المحتوووي   -

 األساسي للمقرر

 من محتوى المقرر الدراسي 95%

مووودي التوووزام القوووائمين بالتووودري  بمحتووووي  -

 المقرر 

< )  (60    )   (60-84    > )√(85 

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

 المحاضرة المطورة-1 أساليب التعليم والتعلم -

 العصف الذهني  -2

 إستراتيجية التعلم التعاوني -3

 إستراتيجية البيان العملي-4

 إستراتيجيات التعلم الذاتي-5

 )√( شفوي   طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية      )√( عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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



 

 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.75   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفير نماذج ومضامين تعليمية تتضمن مواد تعليمية باللغة   - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اإلنجليزية وتقديمها بمعامل الحاسب اآللي .

 إعداد اسطوانات تعليمية بموضوعات المقرر . -

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق
 ال يوجد. 

توووفير نموواذج ومضووامين تعليميووة تتضوومن مووواد تعليميووة باللغووة  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 اإلنجليزية وتقديمها بمعامل الحاسب اآللي .

 تعليمية بموضوعات المقررإعداد اسطوانات  -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

توفير مستلزمات ونماذج  

 تعليمية

توفير مستلزمات ونماذج  

 تعليمية
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 

 هناء السيدأ.د /  : القسم مشرف                                  استاذ المقرر: د/ محمد فؤاد زيد       

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى 

 



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 -2016تقرير مقرر )حلقة بحث إعالمي( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث إعالمى  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة   الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب   66 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100.0( ناجح       بنسبة ) 66عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %0.0( راسب    بنسبة  )   0.0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقبببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %46.97)     %( ممتاز  36.36) 

 %( مقبول   3.03)  ( جيد        13.64%) 

 -تدريس المقرر: – 2

 أنماط الدراسات الوصفية ,أنماط الدراسات الوصفية   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع مجتمع البحث, أنماط الدراسات الوصفية     _

 أدوات جمع البيانات,  أنواع العينات _

 إعداد خطة البحث في التخصص _

 نموذج تطبيقي )خطة بحث( ,الجوانب الفنية للبحث _

النسببببة المةويبببة % لمبببا تبببم تدريسببب  مببب   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %95تم تدريس 

مببدي التببزاق القبباامي  بالتببدريس بمحتببوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي   األعمال الفصلية:

 )  ( نظري                   )√( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %79.99   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إتاحة االستعارة لرساال الماجستير والببدوتوراة مبب  م تبببة ال ليببة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للطالب .

محددة لالطالع علبب  توفير أماو  بالم تبة للطالب خالل ساعات   -

الببدوريات والبحببوع العلميببة فببي التخصببص مبب  خببالل شببب ة 

 المعلومات الدولية .

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مببا تببم تنفيببذق مببن مقترحببات التطببوير  ببي  -8

 العام السابق
 ال يوجد. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذق من مقترحات  -9

 -للمقرر للعام القادم :خطة التطوير  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اجتماعببببببات وور  عمببببببل  الالاحة التدريسية بالقسم 

 ألعضاء القسم

 إدارة ال لية  –القسم  طوال العاق الدراسي 

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

 التوقيع:  

 

      

 

  



 

 2018 -2017تقرير مقرر )حلقة بحث إعالمي( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث إعالمى  اسم المقرر 1

 والتليفزيون في التعليمالصحافة واإلذاعة  التخصص  2

 الرابعة   الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 2 بالتدريس عدد القائمين  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب   187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  186 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100( ناجح     بنسبة )    186عدد )  نتيجة االمتحان  -

 ( -( راسب          بنسبة  ) -عدد )

للناجحين  بقببا للتقببديرات النسبة الم وية ي    -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %37.63%( ممتاز      ) 62.37)

 ( مقبول-( جيد                      )  -)

 -تدريس المقرر: – 2

 أنماط الدراسات الوصفية ,أنماط الدراسات الوصفية   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع مجتمع البحث, أنماط الدراسات الوصفية     _

 أدوات جمع البيانات,  أنواع العينات _

 إعداد خطة البحث في التخصص _

 نموذج تطبيقي )خطة بحث ,الجوانب الفنية للبحث _

النسبة المةوية % لما تم تدريس  مبب  المحتببوي   -

 األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %95تم تدريس 

 85)√( <           84-60)   (             60> )  (  مدي التزاق القاامي  بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

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

 ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية)  

 امتحان شفوي   األعمال الفصلية:

 )  ( نظري                   )√( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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



 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  79.17     -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إتاحة االستعارة لرساال الماجستير والدوتوراه م  م تبببة ال ليببة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للطالب .

 توفير الدوريات العلمية المتخصصة بم تبة ال لية . -

اتاحة الدخول لبنك المعرفة للطالب للببتم   مبب  االطببالع علبب   -

 العلمية في التخصص.البحوع 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذق من مقترحات التطوير  ي العببام   -8

 السابق
 ال يوجد. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذق من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اجتماعببببببات وور  عمببببببل  الالاحة التدريسية بالقسم 

 ألعضاء القسم

 إدارة ال لية  –القسم  طوال العاق الدراسي 

 

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

 التوقيع 

 

 

  



 

 2019 -2018إعالمي( تقرير مقرر )حلقة بحث 

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث إعالمى  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة   الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب   190 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  189 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 (  -( راسب          بنسبة  )  -عدد ) 

النسبة الم وية ي للناجحين  بقببا للتقببديرات   -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %63.49%( ممتاز      )  36.51)

 ( مقبول-( جيد                  )    -) 

 -تدريس المقرر: – 2

 أنماط الدراسات الوصفية ,أنماط الدراسات الوصفية   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع مجتمع البحث, أنماط الدراسات الوصفية     _

 أدوات جمع البيانات,  أنواع العينات _

 إعداد خطة البحث في التخصص _

 نموذج تطبيقي )خطة بحث ,الجوانب الفنية للبحث _

تدريس  مبب  المحتببوي النسبة المةوية % لما تم    -

 األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %95تم تدريس 

 85)√( <           84-60)   (             60> )  (  مدي التزاق القاامي  بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي   األعمال الفصلية:

 )  ( نظري                   )√( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -المتاحة للتدريس: اإلمكانات -3

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

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

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



 

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.61   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إتاحة االستعارة لرساال الماجستير والدوتوراه م  م تبببة ال ليببة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للطالب .

 توفير الدوريات العلمية المتخصصة بم تبة ال لية . -

للطالب للببتم   مبب  االطببالع علبب  اتاحة الدخول لبنك المعرفة   -

 البحوع العلمية في التخصص.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذق من مقترحات التطوير  ي العببام   -8

 السابق
 ال يوجد. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذق من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  التطوير مجاالت 

اجتماعببببببات وور  عمببببببل  الالاحة التدريسية بالقسم 

 ألعضاء القسم

 إدارة ال لية  –القسم  طوال العاق الدراسي 

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

 التوقيع:  

 

  



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

   2020 - 2019قرير مقرر )حلقة بحث إعالمي( ت

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث إعالمى  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة   الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب   216 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100.0( ناجح       بنسبة )  214عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (  %0.0( راسب    بنسبة  )   0.0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقبببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %41,12%( ممتاز    )  41,12) 

 ( مقبول %1,87( جيد         ) 15,89%) 

 -تدريس المقرر: – 2

 أنماط الدراسات الوصفية ,أنماط الدراسات الوصفية   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع مجتمع البحث, أنماط الدراسات الوصفية     _

 أدوات جمع البيانات,  أنواع العينات _

 إعداد خطة البحث في التخصص _

 نموذج تطبيقي )خطة بحث( ,للبحثالجوانب الفنية  _

النسببببة المةويبببة % لمبببا تبببم تدريسببب  مببب   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 م  المقرر الدراسي %95تم تدريس 

مببدي التببزاق القبباامي  بالتببدريس بمحتببوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي   األعمال الفصلية:

 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 الوساال المعينة -

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %79.99   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إتاحة االستعارة لرساال الماجستير والببدوتوراة مبب  م تبببة ال ليببة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 للطالب .

خالل ساعات محددة لالطالع علبب  توفير أماو  بالم تبة للطالب   -

الببدوريات والبحببوع العلميببة فببي التخصببص مبب  خببالل شببب ة 

 المعلومات الدولية .

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مببا تببم تنفيببذق مببن مقترحببات التطببوير  ببي  -8

 العام السابق
 ال يوجد. 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذق من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اجتماعببببببات وور  عمببببببل  الالاحة التدريسية بالقسم 

 ألعضاء القسم

 إدارة ال لية  –القسم  طوال العاق الدراسي 

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

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى

  

 

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي          

2017-2016 تقرير((التحرير الصحفي )مقال وتقرير مقرر)  

 -معلومات أساسية : –أ 

 تقرير( التحرير الصحفي )مقال و اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر) √(  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 66 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

   %100 نسبة النجاح       نتيجة االمتحان  -

 % 0.00نسبة الرسوب      

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا  %33,33)         ( ممتاز  9,09%)

 ( مقبول  %31,82)          ( جيد 25,76% )

 -تدريس المقرر : – 2

الصحفي   .1 الموضوعات التي تم تدريسها  - التحرير  الصحفي وأهداف عملية  التحرير  مفهوم 

 ومهام المحرر الصحفي 

 اللغة الصحفية واألسلوب الصحفي  .2

 مجموعة األشكال الصحفية التحريرية .3

المقال   –المقال الصحفي مفهومه وتقسيماته) المقال األدبي   .4

 المقال الصحفي(  -العلمي

الصحفي مفهومه وأنواعه وخصائص ووظائف كل   .5 المقال 

 نوع, وقوالب صياغتها, وكيفية تحريرها وإخراجها.

 مواد الرأي في الصحافة بين الحرية والمسئولية .6

األخرى  .7 الفنون  وبين  بينه  والفرق  مفهومه  الصحفي  التقرير 

اإلخباري التقرير  الحي  -وأنواعه)  عرض   -التقرير  تقرير 

 . الشخصيات( وكيفية تحريره وإخراجه

 التغطية اإلخبارية للتقرير الصحفي .8

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر 
 من المقرر الدراسي %85تم تدريس 



 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

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

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

   القائم على المشروعات.التعلم استراتيجية  _

 العصف الذهني _

 استراتيجية التعلم التعاوني  _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 استراتيجية البيان العملي _

 استراتيجيات التعلم الذاتي  _

 األمتحان التحريرى _ طريقة تقويم الطالب  -

 األمتحان التطبيقى _

 األمتحان الشفوى _

 أعمال السنة  _

 -المتاحة للتدريس : اإلمكانات  -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

 % 77.97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 وإخراج الفنون الصحفية. 

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

رحات التطوير في العام  ما تم تنفيذه من مقت -8

 السابق 
 عقد ورش عمل للطالب للتدريب على كيفية تحرير األخبار 

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

 األسباب ( 
 اخراج وتحرير صحيفه للكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 إضافة نماذج تطبيقية 

إضافة نماذج  

تطبيقية عن فنون 

المقال والتقرير 

بطريقة البيان 

 العملي.

 أستاذ المقرر. خالل الفصل الدراسي 

                هناء السيدأ.د/ مشرف القسم:                                   استاذ المقرر:  د . شيماء محمد متولي           

 التوقيع: 



 

 

2018-2017تقرير مقرر)التحرير الصحفي )مقال وتقرير((   

 -معلومات أساسية : –أ 

 التحرير الصحفي )مقال وتقرير(  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 ) √( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 187 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    %99,47) نسبة النجاح  نتيجة االمتحان  -

 (  %0,53)  نسبة الرسوب

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %39,57)     ( ممتاز   18,18%)

 ( مقبول  %11,76)     %  ( جيد  29,95) 

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم التحرير الصحفي وأهداف عملية التحرير  .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 الصحفي ومهام المحرر الصحفي

 الفن الصحفي ومكوناته   .2

 مجموعة األشكال الصحفية التحريرية .3

 –المقال األدبي المقال الصحفي مفهومه وتقسيماته)  .4

 المقال الصحفي( -المقال العلمي

المقال الصحفي مفهومه وأنواعه وخصائص ووظائف   .5

 كل نوع, وقوالب صياغتها, وكيفية تحريرها وإخراجها.

التقرير الصحفي مفهومه والفرق بينه وبين الفنون األخرى  .6

تقرير عرض  -التقرير الحي -وأنواعه) التقرير اإلخباري

 . ية تحريره وإخراجهالشخصيات( وكيف 

 التغطية اإلخبارية للتقرير الصحفي .7

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر 
 من المقرر الدراسي %90تم تدريس 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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



 

 

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

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني _

 استراتيجية التعلم التعاوني  _

 استراتيجية البيان العملي _

 استراتيجيات التعلم الذاتي  _

 لعروض التعليميةا _

 األمتحان التحريرى _ طريقة تقويم الطالب  -

 متحان التطبيقىاأل _

 األمتحان الشفوى _

 أعمال السنة  _

 -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

 % 80.56  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 الصحفية الرقمية ووسائل ابرازها.وإخراج الفنون 

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 تم التنفيذ 

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

 األسباب ( 
 اليوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

عقد دورات تدريبة 

صيفية للطالب في مقار 

 المؤسسات اإلعالمية 

تدريب الطالب  

عمليا علي كيفية 

تحريروإخراج 

فنون المقال 

 والتقرير الصحفي

 في اإلجازة الصيفية 

إدارة شئون التعليم 

والطالب بالتنسيق مع  

 المدربين

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

 التوقيع:                  



 

 

2019-2018تقرير مقرر)التحرير الصحفي )مقال وتقرير((   

 -معلومات أساسية : –أ 

 وتقرير( التحرير الصحفي )مقال  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 ) √( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 190 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 188 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (   %98,95بنسبة )    ( ناجح 188 )عدد  نتيجة االمتحان  -

 (  %1,05بنسبة )راسب        (2 )عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %46,81)    ( ممتاز37,76%)  

 %  ( مقبول  1.59)   %  ( جيد   13,84)  

 -تدريس المقرر : – 2

التحرير مفهوم التحرير الصحفي وأهداف عملية  .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 الصحفي ومهام المحرر الصحفي

 الفن الصحفي ومكوناته   .2

 مجموعة األشكال الصحفية التحريرية .3

 –المقال الصحفي مفهومه وتقسيماته )المقال األدبي  .4

 المقال الصحفي( -المقال العلمي

المقال الصحفي مفهومه وأنواعه وخصائص ووظائف   .5

 وإخراجها.كل نوع, وقوالب صياغتها, وكيفية تحريرها 

 مواد الرأي في الصحافة بين الحرية والمسئولية .6

التقرير الصحفي مفهومه والفرق بينه وبين الفنون األخرى  .7

تقرير عرض  -التقرير الحي -وأنواعه) التقرير اإلخباري

 . الشخصيات( وكيفية تحريره وإخراجه

 التغطية اإلخبارية للتقرير الصحفي .8

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -

 من المقرر الدراسي %90تم تدريس  للمقرر

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



 

 

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

 المحاضرة المطورة _ التعليم والتعلم أساليب  -

      ية التعلم القائم على المشروعاتإستراتيج _

 العصف الذهني _

 إستراتيجية التعلم التعاوني  _

 إستراتيجية البيان العملي _

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  _

 االكتشاف  _

 لعب األدوار _

 العروض التعليمية _

 االمتحان التحريري _ طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان التطبيقي _

 األمتحان الشفوى _

 أعمال السنة  _

 -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

 % 87.43  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 وإخراج الفنون الصحفية. 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 تم تنفيذ كافة المقترحات 

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

 األسباب ( 

 تم تنفيذ كافة المقترحات 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

عقد دورات تدريبة 

 صيفية للطالب

تدريب الطالب  

عمليا علي كيفية 

تحريروإخراج 

فنون المقال 

 والتقرير الصحفي

إدارة شئون التعليم  في اإلجازة الصيفية 

والطالب بالتنسيق مع  

 المدربين

 أ.د/ حنان يشار       :القسم مشرف                                       استاذ المقرر : د. رباب صالح السيد     

 التوقيع:           

  



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي        

   2020 - 2019تقرير((التحرير الصحفي )مقال وتقرير مقرر)

 -معلومات أساسية : –أ 

 تقرير( التحرير الصحفي )مقال و اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 متوفر) √(  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب   217 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  -

 طالب 214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

   %100 نسبة النجاح      ( طالب        214عدد الطالب الناجحين )  نتيجة االمتحان  -

 % 0.00نسبة الرسوب      (                                   0الراسبين ) 

للناجحين طبقا للتقديرات  النسبة المئوية %  -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا %40,7( ممتاز )   44,86%)

 ( مقبول   %3,3( جيد  )   11،21% )

 -تدريس المقرر : – 2

الصحفي   .9 الموضوعات التي تم تدريسها  - التحرير  الصحفي وأهداف عملية  التحرير  مفهوم 

 ومهام المحرر الصحفي 

 اللغة الصحفية واألسلوب الصحفي  .10

 مجموعة األشكال الصحفية التحريرية .11

المقال   –المقال الصحفي مفهومه وتقسيماته) المقال األدبي   .12

 المقال الصحفي(  -العلمي

الصحفي مفهومه وأنواعه وخصائص ووظائف كل   .13 المقال 

 نوع, وقوالب صياغتها, وكيفية تحريرها وإخراجها.

 بين الحرية والمسئوليةمواد الرأي في الصحافة  .14

األخرى  .15 الفنون  وبين  بينه  والفرق  مفهومه  الصحفي  التقرير 

اإلخباري التقرير  الحي  -وأنواعه)  عرض   -التقرير  تقرير 

 . الشخصيات( وكيفية تحريره وإخراجه

 التغطية اإلخبارية للتقرير الصحفي .16

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر 
 من المقرر الدراسي %85تدريس تم 



 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

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

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

 المطورةالمحاضرة  _ أساليب التعليم والتعلم  -

 التعلم القائم على المشروعات.استراتيجية  _

 العصف الذهني _

 استراتيجية التعلم التعاوني  _

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 استراتيجية البيان العملي _

 استراتيجيات التعلم الذاتي  _

 األمتحان التحريرى _ طريقة تقويم الطالب  -

 األمتحان التطبيقى _

 األمتحان الشفوى _

 السنة أعمال  _

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 77.97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 وإخراج الفنون الصحفية. 

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  ما تم  -8

 السابق 
 عقد ورش عمل للطالب للتدريب على كيفية تحرير األخبار 

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

 األسباب ( 
 اخراج وتحرير صحيفه للكلية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 إضافة نماذج تطبيقية 

إضافة نماذج  

تطبيقية عن فنون 

المقال والتقرير 

بطريقة البيان 

 العملي.

 أستاذ المقرر. خالل الفصل الدراسي 

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

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى



 

 

 1 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017-2016تقرير مقرر) تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية(

 -معلومات أساسية : –أ 

 تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية اسم المقرر 1

 في التعليم تليفزيونالذاعة واإلصحافة وال التخصص  2

 الرابعة  الفرقة   3

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

 ( متوفر     )  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واحد         عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 66 بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

           %100( ناجح         بنسبة  66عدد   ) نتيجة االمتحان  -

           %0,00بنسبة         ( راسب  -عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 (  جيد جدا34,85)      ( ممتاز   12,12)

 ( مقبول   25,76)    ( جيد     27,27) 

 -تدريس المقرر : – 2

 المؤسسة وأهدافها وقواعد االتصال اإلداري.  _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إدارة المؤسسات اإلعالمية. _

 تنظيم الصحف واإلدارة الصحفية. _

 مركز المعلومات الصحفية واألنماط القيادية. _

 والتنظيمية في المؤسسات. الهياكل التمويلية  _

 مالمح وأفاق التطوير بالصحف. _

 توزيع الصحف. _

 اإلعالنات وصنع القرار في المؤسسات اإلعالمية.  _

 .أهم الموارد المالية للمؤسسات اإلعالمية _

 اإلعالن التليفزيوني واالذاعي( الصناعة التليفزيونية واإلذاعية - _

المحتوي النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %90تم تدريس 

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

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

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت  _

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات _

 العصف الذهني _

 إستراتيجية التعلم التعاوني  _

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراتيجية البيان العملي _

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  _

 لعب األدوار _
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 االمتحان التحريري _ تقويم الطالب طريقة  -

 االمتحان الشفوي _

 أعمال السنة  _

 -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

 % 79.89  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عمل للطالب للتدريب على اإلدارة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اإلعالميةتدريب الطالب في المؤسسات  -

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 ا قامة ورش عمل للطالب للتدريب على اإلدارة. 

 

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

 األسباب ( 
 تدريب الطالب في المؤسسات اإلعالمية

 -التطوير للمقرر للعام القادم :خطة  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 المجال المعلى 

زيارات لعدد من 

المؤسسات اإلعالمية  

 المختلفة

 النصف الثاني من العام القادم 

 القيادات بالكلية

وأستاذ المادة والهيئة 

 المعاونة

 القسم: أ..م د/ هناء السيد                       مشرف                  استاذ المقرر :  أ.د.م/   دعاء فكرى عبد هللا      

 التوقيع :                                                
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 2018-2017تقرير مقرر) تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية(

 -أساسية :معلومات  –أ 

 تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة   3

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

 ( متوفر     )  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر -( متوفر    )    )  المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6

 واحد         عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

           %100( ناجح         بنسبة  187 عدد  ) نتيجة االمتحان  -

           %0,00( راسب    بنسبة   عدد  )صفر

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 (  جيد جدا %43,85)       ( ممتاز  6,95%)

 ( مقبول %11,76( جيد        )37,43% )

 -تدريس المقرر : – 2

 المؤسسة وأهدافها وقواعد االتصال اإلداري.  - تم تدريسها الموضوعات التي  -

 إدارة المؤسسات اإلعالمية. -

 تنظيم الصحف واإلدارة الصحفية. -

 مركز المعلومات الصحفية واألنماط القيادية.  -

 الهياكل التمويلية والتنظيمية في المؤسسات. -

 مالمح وأفاق التطوير بالصحف. -

 توزيع الصحف. -

 اإلعالنات وصنع القرار في المؤسسات اإلعالمية.  -

 .أهم الموارد المالية للمؤسسات اإلعالمية -

 اإلعالن التليفزيوني واالذاعي( الصناعة التليفزيونية واإلذاعية -

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %90تم تدريس 

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

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

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت  _

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات _

 العصف الذهني _

 إستراتيجية التعلم التعاوني  _

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراتيجية البيان العملي _

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  _

 لعب األدوار _

 االمتحان التحريري _ طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان الشفوي _

 أعمال السنة  _
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 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 84.59  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عمل للطالب للتدريب على اإلدارة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 تدريب الطالب في المؤسسات اإلعالمية

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير   -8

 في العام السابق 

 اقامة ورش عمل للطالب للتدريب على اإلدارة. 

 

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

 األسباب ( 
 تدريب الطالب في المؤسسات اإلعالمية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   التطوير توصيف  مجاالت التطوير  

زيارات لعدد من  علمي المجال ال

المؤسسات اإلعالمية  

 المختلفة

 القيادات بالكلية  النصف الثاني من العام القادم 

وأستاذ المادة والهيئة 

 المعاونة

 القسم: أ.د/ حنان يشار                      مشرف              استاذ المقرر:  أ.د.م/  دعاء فكرى عبد هللا      

 التوقيع :                                                   
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 2019-2018تقرير مقرر) تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية(

 -معلومات أساسية : –أ 

 تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية المقرراسم  1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة   3

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

 ( متوفر     )  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر -( متوفر    )    )  الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6

 واحد         عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 189 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 188 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

           %100( ناجح         بنسبة  188) عدد نتيجة االمتحان  -

           %0,00بنسبة          ( راسب    -عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 (  جيد جدا %60.10)      ( ممتاز  36.71%)

 ( مقبول  %0.00( جيد          )  3.19%) 

 -تدريس المقرر : – 2

 المؤسسة وأهدافها وقواعد االتصال اإلداري.  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إدارة المؤسسات اإلعالمية. -

 تنظيم الصحف واإلدارة الصحفية. -

 مركز المعلومات الصحفية واألنماط القيادية.  -

 الهياكل التمويلية والتنظيمية في المؤسسات. -

 مالمح وأفاق التطوير بالصحف. -

 لصحف.توزيع ا -

 اإلعالنات وصنع القرار في المؤسسات اإلعالمية.  -

 .أهم الموارد المالية للمؤسسات اإلعالمية -

 اإلعالن التليفزيوني واالذاعي( الصناعة التليفزيونية واإلذاعية -

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %90تم تدريس 

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

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

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

 المشكالت إستراتيجية حل  _

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات _

 العصف الذهني _

 إستراتيجية التعلم التعاوني  _

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراتيجية البيان العملي _

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  _

 لعب األدوار _

 االمتحان التحريري _ طريقة تقويم الطالب  -

 االمتحان الشفوي _

 أعمال السنة  _
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 -تاحة للتدريس : ماإلمكانات ال -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.64  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تدريب الطالب في المركز اإلعالمي لكلية التربية النوعية جامعة  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المنوفية

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

مقترحات التطوير في العام  ما تم تنفيذه من  -8

 السابق 
 تم تدريب الطالب 

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

 األسباب ( 
 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 عملي المجال ال

زيارات لعدد من 

المؤسسات اإلعالمية  

 المختلفة

 النصف الثاني من العام القادم 

 القيادات بالكلية

وأستاذ المادة والهيئة 

 المعاونة

 مشرف القسم: أ.د/ حنان يشار                                             دعاء فكرى عبد هللا        /استاذ المقرر :  أ.د.م

 التوقيع :                       
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019تقرير مقرر) تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية(

 -معلومات أساسية : –أ 

 تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية اسم المقرر 1

 في التعليم تليفزيونالذاعة واإلصحافة وال التخصص  2

 الرابعة  الفرقة   3

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

 ( متوفر     )  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واحد         عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب   215 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 طالب   213 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

           %100( ناجح         بنسبة  213عدد   ) نتيجة االمتحان  -

           %0,00( راسب    بنسبة   -عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 (  جيد جدا26,3( ممتاز   )   67,61)

 ( مقبول0,47( جيد      )6,10) 

 -تدريس المقرر : – 2

 المؤسسة وأهدافها وقواعد االتصال اإلداري.  _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 إدارة المؤسسات اإلعالمية. _

 تنظيم الصحف واإلدارة الصحفية. _

 مركز المعلومات الصحفية واألنماط القيادية. _

 الهياكل التمويلية والتنظيمية في المؤسسات.  _

 مالمح وأفاق التطوير بالصحف. _

 توزيع الصحف. _

 اإلعالنات وصنع القرار في المؤسسات اإلعالمية.  _

 .أهم الموارد المالية للمؤسسات اإلعالمية _

 الصناعة التليفزيونية واإلذاعيةاإلعالن التليفزيوني واالذاعي( - _

دريسه من المحتوي النسبة المئوية لما تم ت -

 األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %90تم تدريس 

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

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

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت  _

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات _

 العصف الذهني _

 إستراتيجية التعلم التعاوني  _

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراتيجية البيان العملي _

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  _

 لعب األدوار _
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 االمتحان التحريري _ تقويم الطالب طريقة  -

 االمتحان الشفوي _

 أعمال السنة  _

 -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

 % 79.89  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عمل للطالب للتدريب على اإلدارة  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 اإلعالميةتدريب الطالب في المؤسسات  -

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 ا قامة ورش عمل للطالب للتدريب على اإلدارة. 

 

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

 األسباب ( 
 تدريب الطالب في المؤسسات اإلعالمية

 -التطوير للمقرر للعام القادم :خطة  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 المجال المعلى 

زيارات لعدد من 

المؤسسات اإلعالمية  

 المختلفة

 النصف الثاني من العام القادم 

 القيادات بالكلية

وأستاذ المادة والهيئة 

 المعاونة

 القسم: أ..م د/ هناء السيد                       مشرف                   استاذ المقرر :  أ.د.م/   دعاء فكرى عبد هللا   

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى

                                              

                           



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017-2016تقرير مقرر)اإلعالم الدولى و العربي ( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلعالم الدولى و العربي اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 ( متوفر) النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  66 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %        100نسبة النجاح                  (ناجح    66عدد ) نتيجة االمتحان  -

      %0( %0.00نسبة الرسوب )                 ( راسب   -عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا   %43.94)                ممتاز(   12.12%)  

 ( مقبول   %22.73)              (جيد       21.21%)   

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلعالم الدولي وسماته وأساليبة.  _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 اإلختالل اإلعالمي على المستوى الدولي . _

 العربية في المجال الدولي.الصحافة الدولية والصحف  _

 تعريف اإلذاعة الدولية وأهم اإلذاعات الدولية. _

 اإلعالم الفضائي الدولي والقنوات الفضائية وأنواعها وتطورها . _

 االنترنت واستخداماتها في اإلعالم الدولي _

 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -
 من المقرر الدراسي %95تم تدريس 

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

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

 المحاضرة المطورة        -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة      -2

 واجبات منزلية    -3

 االوراق البحثية  -4

 العروض التعليمية -5

 استراتيجة التعلم الذاتى -6



 

 

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

 )  ( أعمال فصلية          )   ( عملي

 -للتدريس : اإلمكانات المتاحة  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.89  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيارة ميدانية الستديوهات االذاعة والتليفزيون وأحد القنوات الفضائية -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

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

 لم يتم التنفيذ بسبب قيود تنظيمية و ادارية بقطاع االذاعة والتليفزيون )ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذ المسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارة ميدانية  

الستديوهات االذاعة  

 والتليفزيون 

زيارة ميدانية لمعهد  

 االذاعة التليفزيون
 الترم الثانى

ادارة الكلية ورعاية  

 الشباب

 

 مشرف القسم:أ.د/ هناء السيد                                                                                     صالحأستاذ المقرر : د.  رباب  

 التوقيع :                                            

  



 

 

 2018-2017تقرير مقرر)اإلعالم الدولى و العربي ( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلعالم الدولى و العربي اسم المقرر 1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليمالصحافة  التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 ( متوفر) النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %  100 نسبة النجاح    ناجح    (187عدد ) نتيجة االمتحان  -

 %0 نسبة الرسوب       ( راسب-عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا   %42.24( ممتاز   )      43.32%)  

 ( مقبول   %3.21(جيد      )     11.23%)   

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلعالم الدولي وسماته وأساليبة.  _ تدريسها الموضوعات التي تم  -

 اإلختالل اإلعالمي على المستوى الدولي . _

 الصحافة الدولية والصحف العربية في المجال الدولي. _

 تعريف اإلذاعة الدولية وأهم اإلذاعات الدولية. _

 اإلعالم الفضائي الدولي والقنوات الفضائية وأنواعها وتطورها . _

 واستخداماتها في اإلعالم الدولياالنترنت   _

 من المقرر الدراسي %95تم تدريس  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 المحاضرة المطورة        -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة      -2

 واجبات منزلية    -3

 االوراق البحثية  -4

 العروض التعليمية -5

 استراتيجة التعلم الذاتى -6



 

 

 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

 % 79.06  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 القيام برحالت الحدى المؤسسات االعالمية -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

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

لم يتم التنفيذ بسبب قيود تنظيمية و ادارية بقطاع االذاعة   )ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 والتليفزيون 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  التطوير توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارة ميدانية  

الستديوهات  

االذاعة  

 والتليفزيون 

زيارة ميدانية لمعهد االذاعة  

 التليفزيون
 الترم الثانى

ادارة الكلية ورعاية  

 الشباب

 

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

 التوقيع :                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2019-2018تقرير مقرر)اإلعالم الدولى و العربي ( 

 -معلومات أساسية : –أ 

 العربياإلعالم الدولى و  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 ( متوفر) النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  189 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

       %98.94(ناجح     187عدد ) نتيجة االمتحان  -

      %1.06( غياب 2عدد  )    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا   %43.32( ممتاز   )      14.44%)  

 ( مقبول   %9.09(جيد      )       33.15%)   

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلعالم الدولي وسماته وأساليبة.  _ تدريسها الموضوعات التي تم  -

 اإلختالل اإلعالمي على المستوى الدولي . _

 الصحافة الدولية والصحف العربية في المجال الدولي. _

 تعريف اإلذاعة الدولية وأهم اإلذاعات الدولية. _

 اإلعالم الفضائي الدولي والقنوات الفضائية وأنواعها وتطورها . _

 ماتها في اإلعالم الدوليت واستخدااالنترن _

 من المقرر الدراسي %95تم تدريس  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 المحاضرة المطورة        -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة      -2

 واجبات منزلية    -3

 االوراق البحثية  -4

 العروض التعليمية -5

 استراتيجة التعلم الذاتى -6

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

 أعمال فصلية          )   ( عملي)  ( 



 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  88.6  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

اضافة  جزء  في المقرر مرتبط بالمحتوى الرقمي لإلعالمي الدولي   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 وتدريسه للطالب

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 لم ينفذ بعد  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق  -8

 بسبب قيود إدارية ومالية )ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

إضافة جزء بالمنهج  

مرتبط بالمحتوى  

 الرقمي 

إضافة جزء في حدود  

المسموح به الئحيا عن 

 المحتوي الرقمي الدولي  

يتم التجهيز ثم   عرضه في مجلس القسم 

 العام القادم 

 أستاذ المقرر

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

 التوقيع :                                            

  



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020  - 2019)اإلعالم الدولى و العربي ( تقرير مقرر

 -معلومات أساسية : –أ 

 اإلعالم الدولى و العربي اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 ( متوفر) النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  216 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

      %0(  %0.00( راسب   نسبة الرسوب ) -عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها

 ( جيد جدا   %2,33( ممتاز   )      97,7%)  

 %   ( مقبول 0%   (جيد      )    0)   

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم اإلعالم الدولي وسماته وأساليبة. _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 اإلختالل اإلعالمي على المستوى الدولي . _

 الصحافة الدولية والصحف العربية في المجال الدولي. _

 تعريف اإلذاعة الدولية وأهم اإلذاعات الدولية. _

 اإلعالم الفضائي الدولي والقنوات الفضائية وأنواعها وتطورها . _

 االنترنت واستخداماتها في اإلعالم الدولي _

 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -
 من المقرر الدراسي %95تم تدريس 

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

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

 المحاضرة المطورة        -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة      -2

 واجبات منزلية    -3

 االوراق البحثية  -4

 العروض التعليمية -5

 استراتيجة التعلم الذاتى -6



 

 

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

 )  ( أعمال فصلية          )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.89  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيارة ميدانية الستديوهات االذاعة والتليفزيون وأحد القنوات الفضائية -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

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

 لم يتم التنفيذ بسبب قيود تنظيمية و ادارية بقطاع االذاعة والتليفزيون )ما هي و األسباب ( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارة ميدانية  

االذاعة  الستديوهات 

 والتليفزيون 

زيارة ميدانية لمعهد  

 االذاعة التليفزيون
 الترم الثانى

ادارة الكلية ورعاية  

 الشباب

  

 مشرف القسم:أ.د/ هناء السيد                                                                     صالحأستاذ المقرر : د.  رباب  

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 مجدىا/ مروة 
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2016/2017( (1)الصوتيات واإللقاء )تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ   

 ( 1) إلقاءصوتيات و اسم المقرر 1

  في التعليم  الصحافة واإلذاعة والتليفزيون التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  66 الطالب الملتحقين بالمقررعدد   -

 طالب 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100بنسبة )      ( ناجح    66عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % ( 0بنسبة  )          ( راسب    0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   31.82)     %( ممتاز     36.36)   

 %( مقبول   16.67%( جيد        )   15.15)   

 -تدريس المقرر: – 2

 عيوب النطق ومشكالت التخاطب والكالم _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 العامة لفن اإللقاءالقواعد  _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 مهيئات ممارسة اإللقاء _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية ومراجعات.  _

تدريسييه ميين النسييبة المئوييية % لمييا تييم  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة              )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منصف الفصل   األعمال الفصلية
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 )√( نظري                        )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 عملي)√( أعمال فصلية               )√( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 77.23   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 .*تفعيل االنشطة الموجودة بالكتاب الجامعي وتطبيقها عمليا   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 25* يجب أن تكون درجة العملي نصف درجة النظري علي األقييل أي 

للنظري. كما يجب أن تييوفر ادارة الكلييية درجة    25درجة للعملي و  

 أستوديو اذاعي لتدريب الطالب علي اإللقاء اإلذاعي.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

يتم تنفيذ بعض التدريبات في الجزء العملي، اما فيما يخص الجزء الثاني 

 المقترحات فهو خاص وقائم علي الالئحة من 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الدراسي الثانيالفصل 

 مشرف القسم :أ.د/هناء السيد                                 د/  رج عمر  رج           استاذ  المقرر :    

 

       التوقيع:        
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 2017/2018(( 1تقرير مقرر )الصوتيات واإللقاء )

 -معلومات أساسية : –أ   

 ( 1صوتيات وإلقاء ) اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم   التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

   2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100بنسبة )         ( ناجح  187عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 0بنسبة  )         ( راسب    0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %39.04( ممتاز      )   33.69%)   

 ( مقبول%8.56( جيد        )  18.72%)   

 -تدريس المقرر: – 2

 التخاطب والكالمعيوب النطق ومشكالت   _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 القواعد العامة لفن اإللقاء _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 ة اإللقاءمهيئات ممارس _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 )  ( دراسة حالة              )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منصف الفصل   األعمال الفصلية
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 )√( نظري                        )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية               )√( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.64   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 *اضافة مالحق ألنشطة خاصة بإلقاء الخطب والقاء الشعر

التوزيع الهادف إلجييراءات التقييويم ميين اختبييارات و واجبييات عليي     -*

 مدار الفصل الدراسي

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

التطببوير  ببي ما تم تنفيذه مببن مقترحببات   -8

 العام السابق
 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوى المقرر الدراس 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الفصل الدراسي الثاني

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

 د/  رج عمر  رج –أ.د/ مصطفى حشيش 

       وقيع:   الت
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 2018/2019(( 1واإللقاء )قرير مقرر )الصوتيات ت

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 1صوتيات وإلقاء ) اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم   التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 193 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 193 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100بنسبة )      ( ناجح  193عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 0بنسبة  )      ( راسب     0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %36.78)   ( ممتاز     41.45%) 

 ( مقبول%4.15)       ( جيد       5.54%) 

 -تدريس المقرر: – 2

 عيوب النطق ومشكالت التخاطب والكالم _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 القواعد العامة لفن اإللقاء _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 مهيئات ممارسة اإللقاء _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 للمقررالمحتوي األساسي 
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

 )√( محاضرات نظرية     )√ ( تدريب عملي والتعلمأساليب التعليم  -

 )  ( دراسة حالة              )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منصف الفصل   األعمال الفصلية
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 )√( نظري                        )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية               )√( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد     -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 89.9   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

العمل علي توفير استوديو اذاعي لتدريب الطالب علي االلقاء  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االذاعي 

 اعادة صياغة المناهج بما يعزز االبداع واالبتكار  .2

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق
 لم ينفذ بعد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

   -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اضافة ساعات تدريس المقييرر  الالئحة التدريسية بالقسم 

 النظرى

 القسم الفصل الدراسي الثاني

     

 مشرف القسم:أ.د/حنان يشار                           رج عمر  رج                     /داستاذ المقرر: 

       توقيع:   ال

 

 

  



 

 

 
 

7 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 -  2019 (1)الصوتيات واإللقاء )تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( 1) إلقاءصوتيات و اسم المقرر 1

 في التعليم  الصحافة واإلذاعة والتليفزيون التخصص  2

 الرابعة    الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد    عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب  215 الطالب الملتحقين بالمقررعدد   -

 طالب 214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100( ناجح  بنسبة )  214عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % ( 0( راسب  بنسبة  )       0عدد ) 

النسبببببة الم ويببببة ي للنبببباجحين  بقببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   31.8( ممتاز      )   18,2%)   

 %( مقبول   21,96%( جيد        )   28,03)   

 -تدريس المقرر: – 2

 عيوب النطق ومشكالت التخاطب والكالم _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

مسالك الصوت وأهم خصائصه وصفاته، وعيوبه، وطرق تحسييين  _

 الصوت

 أصول اإللقاء _

 اإللقاء المسرحي _

 اإللقاءالقواعد العامة لفن  _

 الوقف وأقسامه  _

 األقسام المعنوية في فن األداء التمثيلي _

 ضبط نص اإللقاء وترقيمه _

 ضبط نص اإللقاء وتشكيله _

 ممارسة اإللقاء _

 مهيئات ممارسة اإللقاء _

 بواعث اإللقاء   _

 استعدادات اإللقاء _

 تطبيقات عملية وشفهية ومراجعات.  _

النسييبة المئوييية % لمييا تييم تدريسييه ميين  -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %100تم تدريس 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

 )√( محاضرات نظرية     )√ ( تدريب عملي التعليم والتعلمأساليب   -

 )  ( دراسة حالة              )√( أنشطة فصلية

 امتحان شفوي وامتحان منصف الفصل   األعمال الفصلية
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 )√( نظري                        )√( شفوي  طريقة تقويم الطالب -

 )√( أعمال فصلية               )√( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 77.23   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 .*تفعيل االنشطة الموجودة بالكتاب الجامعي وتطبيقها عمليا   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 25* يجب أن تكون درجة العملي نصف درجة النظري علي األقييل أي 

للنظري. كما يجب أن تييوفر ادارة الكلييية درجة    25درجة للعملي و  

 أستوديو اذاعي لتدريب الطالب علي اإللقاء اإلذاعي.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه مببن مقترحببات التطببوير  ببي   -8

 العام السابق

يتم تنفيذ بعض التدريبات في الجزء العملي، اما فيما يخص الجزء الثاني 

 المقترحات فهو خاص وقائم علي الالئحة من 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اضافة ساعات تدريس المقرر 

 النظرى
 القسم الدراسي الثانيالفصل 

 د/  رج عمر  رج                                 مشرف القسم :أ.د/هناء السيد   استاذ  المقرر :    

 

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى

      



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2016/2017)تخطيط اإلعالم التربوي(  قررتقرير م

 -معلومات أساسية : –أ 

 تخطيط االعالم التربوى  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 - اإلحصائيات:  – 1

 66 بالمقررعدد الطالب الملتحقين   -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %100( ناجح        بنسبة )66عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00( راسب         بنسبة   )-عدد )

للنبباجحين  بقببا    - الم ويببة ي  النسبببببببة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %36,36( ممتاز      ) 25,76%) 

 ( مقبول %18,18( جيد        )19,70%) 

 - تدريس المقرر: – 2

 مفهوم التخطيط والفرق بين الخطة والتخطيط _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع وشروط التخطيط  _

 مقومات نجاح التخطيط واهميتة التخطيط اإلعالمى  _

 االعالمالتخطيط ونظريات  _

 .مراحل التخطيط اإلعالمى _

 التخطيط فى المؤسسات االعالمية _

 التخطيط لإلصدار مجلة  _

النسببببببة الم%ويبة ت لمبا سم سبدريسببببب  من   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %95سم سدريس 

بببالتببدريس بمحتوي    - القببا مين  التزام  مببدي 

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

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

    المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم -

   المشكالتإستراسيجية حل  _

 العصف الذهني   _

 إستراسيجية التعلم التعاوني   _

  إستراسيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراسيجيات التعلم الذاسي  _

 إستراسيجية البيان العملي _

     االكتشاف _



 

 

 االمتحان الشفوي  )√(           )√ ( االمتحان التحريرى طريقة سقويم الطالب -

 )√( أعمال السنة        

 - اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسا ل المعينة -

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.63   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 التخطيط لتنفيذ حمالت إعالمية.- -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مبا تم تنفيبذم من مقترحبات التطوير  ي   -8

 السابقالعام  

سم عمل حمالت إعالمية متنوعة فى الموضوعات ومتعددة الوسا ل -

 االعالمية

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 - خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اضبببافة فصبببل عن االنشبببطة  الجانب النظرى

 االعالمية 

 استاذ المقرر الترم الدراسى االول  

 هناء السيد /.دالقسم :أ.م مشرف                            استاذ المقرر :د/رباب صالح                  

 التوقيع: 

  



 

 

 2017/2018( تخطيط اإلعالم التربوي قرر)تقرير م

 -معلومات أساسية : –أ   

 تخطيط االعالم التربوى  المقرراسم  1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليم الصحافة التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر لالمتحاننظام المراجعة الخارجية  6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 - اإلحصائيات:  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %99,47بنسبة )             ( ناجح 186عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0,53بنسبة   )             ( راسب  1عدد )

للنبباجحين  بقببا    - الم ويببة ي  النسبببببببة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا    ( %48,66)  ممتاز      (21,39%)

 مقبول  (% 4,28)جيد         ( 25,13%)

 - تدريس المقرر: – 2

 التخطيط والفرق بين الخطة والتخطيطمفهوم  _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع وشروط التخطيط  _

 مقومات نجاح التخطيط واهميتة التخطيط اإلعالمى  _

 التخطيط ونظريات االعالم _

 .مراحل التخطيط اإلعالمى _

 التخطيط فى المؤسسات االعالمية _

 التخطيط لإلصدار مجلة  _

النسببببببة الم%ويبة ت لمبا سم سبدريسببببب  من   -

 األساسي للمقررالمحتوي 
 من المقرر الدراسي %95سم سدريس 

بببالتببدريس بمحتوي    - القببا مين  التزام  مببدي 

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

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

    المحاضرة المطورة _ التعليم والتعلمأساليب   -

   إستراسيجية حل المشكالت _

 العصف الذهني   _

 إستراسيجية التعلم التعاوني   _

  إستراسيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراسيجيات التعلم الذاسي  _

 إستراسيجية البيان العملي _

     االكتشاف _



 

 

 االمتحان الشفوي  )√(  ( االمتحان التحريرى          )√ طريقة سقويم الطالب -

 )√( أعمال السنة        

 - اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

 متوافرة)√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير  الوسا ل المعينة -

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 81.24   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

زيارة المؤسسات اإلعالمية لتعريف الطالب بكيفية عمل هذه - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المؤسسات وكيف يخطط وما هى مقومات نجاح التخطيط عندها. 

 التخطيط لتنفيذ حمالت إعالمية.-

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مبا تم تنفيبذم من مقترحبات التطوير  ي   -8

 العام السابق

سم عمل حمالت إعالمية متنوعة فى الموضوعات ومتعددة الوسا ل -

 االعالمية

زيارة المؤسسات االعالمية بسب عدم موافقة بعض اولياء األمور على   ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 سفر أوالدهم

 - خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اضبببافة فصبببل عن االنشبببطة  الجانب النظرى

 االعالمية 

 استاذ المقرر الترم الدراسى االول  

 

 مشرف القسم:أ.د/حنان يشار                                     استاذ المقرر:د/رباب صالح                 

 التوقيع: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 2018/2019( تخطيط اإلعالم التربوي قرر)تقرير م

 -أساسية :معلومات  –أ   

 تخطيط االعالم التربوى  اسم المقرر 1

 واإلذاعة والتليفزيون في التعليم الصحافة التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 - اإلحصائيات:  – 1

 190 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 189 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 ( %0,53بنسبة   )           ( راسب  1عدد )

للنبباجحين  بقببا    - الم ويببة ي  النسبببببببة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا     ( %41,80)  ممتاز         (18,51%)

 مقبول   (%5,29)جيد            ( 34,4%) 

 - تدريس المقرر: – 2

 التخطيط والفرق بين الخطة والتخطيطمفهوم  _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع وشروط التخطيط  _

 مقومات نجاح التخطيط واهميتة التخطيط اإلعالمى  _

 التخطيط ونظريات االعالم _

 .مراحل التخطيط اإلعالمى _

 التخطيط فى المؤسسات االعالمية _

 التخطيط لإلصدار مجلة  _

النسببببببة الم%ويبة ت لمبا سم سبدريسببببب  من   -

 األساسي للمقررالمحتوي 
 من المقرر الدراسي %95سم سدريس 

بببالتببدريس بمحتوي    - القببا مين  التزام  مببدي 

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

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



 

 

    المحاضرة المطورة _ التعليم والتعلمأساليب   -

   إستراسيجية حل المشكالت _

 العصف الذهني   _

 إستراسيجية التعلم التعاوني   _

  إستراسيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراسيجيات التعلم الذاسي  _

 إستراسيجية البيان العملي _

     االكتشاف _

 )√( االمتحان الشفوي )√ ( االمتحان التحريرى            طريقة سقويم الطالب -

 )√( أعمال السنة        

 - اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

 )√( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة الوسا ل المعينة -

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.08   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

زيبارة المؤسببببسبببببات اإلعالميبة لتعريف الطالب بكيفيبة عمبل هبذه - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 التخطيط عندها.المؤسسات وكيف يخطط وما هى مقومات نجاح  

 التخطيط لتنفيذ حمالت إعالمية.-

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مبا تم تنفيبذم من مقترحبات التطوير  ي   -8

 العام السابق

سم عمل حمالت إعالمية متنوعة فى الموضوعات ومتعددة الوسا ل -

 االعالمية

 زيارة المؤسسات االعالمية لعدم موافقة بعض االباء على  سفر أبنا هم  ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 - خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اضبببافة فصبببل عن االنشبببطة  الجانب النظرى

 االعالمية 

 استاذ المقرر الترم الدراسى االول  

 مشرف القسم :أ.د/حنان يشار                                           استاذ المقرر: د/ رباب صالح             

 التوقيع: 

  



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019)تخطيط اإلعالم التربوي(  قررتقرير م

 -معلومات أساسية : –أ 

 تخطيط االعالم التربوى  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )√( متوفر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 - اإلحصائيات:  – 1

 طالب   216 بالمقررعدد الطالب الملتحقين   -

 214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ( %100( ناجح        بنسبة )214عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00( راسب         بنسبة   )-عدد )

للنبباجحين  بقببا    - الم ويببة ي  النسبببببببة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %40,7( ممتاز      ) 25,2%) 

 ( مقبول%9,3جيد        )( 24,8%) 

 - تدريس المقرر: – 2

 مفهوم التخطيط والفرق بين الخطة والتخطيط _ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 أنواع وشروط التخطيط  _

 مقومات نجاح التخطيط واهميتة التخطيط اإلعالمى  _

 التخطيط ونظريات االعالم _

 .مراحل التخطيط اإلعالمى _

 االعالميةالتخطيط فى المؤسسات  _

 التخطيط لإلصدار مجلة  _

النسببببببة الم%ويبة ت لمبا سم سبدريسببببب  من   -

 المحتوي األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %95سم سدريس 

بببالتببدريس بمحتوي    - القببا مين  التزام  مببدي 

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

 85)√( <            84-60)   (            60)  ( > لموضوعات المقررمدي سغطية االمتحان   -

 المحاضرة المطورة _ أساليب التعليم والتعلم -

 إستراسيجية حل المشكالت  _

 العصف الذهني   _

 إستراسيجية التعلم التعاوني   _

 إستراسيجية المناقشة وحلقات البحث _

 إستراسيجيات التعلم الذاسي  _

 البيان العمليإستراسيجية  _

 االكتشاف  _



 

 

 )√ ( االمتحان التحريرى )√(االمتحان الشفوي طريقة سقويم الطالب -

 )√( أعمال السنة        

 - اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

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

 متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة)√( متوافرة )  (  الوسا ل المعينة -

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.63   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعالمية.التخطيط لتنفيذ حمالت - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مبا تم تنفيبذم من مقترحبات التطوير  ي   -8

 العام السابق

سم عمل حمالت إعالمية متنوعة فى الموضوعات ومتعددة الوسا ل -

 االعالمية

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذم من مقترحات  -9

 - خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

اضبببافة فصبببل عن االنشبببطة  الجانب النظرى

 االعالمية 

 استاذ المقرر الترم الدراسى االول  

 هناء السيد /.دالقسم :أ.م مشرف                           استاذ المقرر :د/رباب صالح                

 التوقيع: 
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 -2016تقرير مقرر )الدراما في الراديو والتليفزيون(  

 معلومات أساسية:  –أ 

 الدراما في الراديو والتليفزيون  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة:  –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 66 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     66عدد )    نتيجة االمتحان  -

 ( راسب     0عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا 24,24%( ممتاز   )  34,85)  

 %( مقبول  13,64% (جيد      )   27,27)  

 -تدريس المقرر:  – 2

مفهوم ونشأة الدراما، الدراما التليفزيونية، الدراما االذاعية،   الموضوعات التي تم تدريسها  -

التمثيليات االذاعية، الدراما والهوية الثقافية، الدراما وبناء الصور، 

 األفالم، المسرحيات، البناء الدرامي وتقويمه 

األساسي % لما تم تدريسه من المحتوي   -

 من المقرر الدراسي %90تم تدريس  للمقرر

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية
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 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس:  -3

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

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

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

 اإلمكانات المطلوبة للتدريب العملي للمقرر قيود في توفير  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.93 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير استويوهات انتاج -1 -مقترحات تحسين المقرر: -6

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج -2

 عمل ورش عمل -3

 زيارات ميدانية آلستوديوهات اإلذاعة والتليفزيون-4

  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب( 

 توفير استويوهات انتاج 

 زيارات ميدانية آلستوديوهات اإلذاعة والتليفزيون-2

 التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج توفير الوسائل -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 في النصف االول  زيارات ميدانية  الجانب العملى
إدارة الكلية والهيئة 

 المعاونة

 
ورش عمل لعمل 

 سيناريوهات درامية
 رئاسة القسم  التيرم األول في 

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

                                                            التوقيع:                        
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 2018 -2017)الدراما في الراديو والتليفزيون(  تقرير مقرر 

 معلومات أساسية:  –أ 

 الدراما في الراديو والتليفزيون  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 االمتحانعدد الطالب الذين أدوا  -

 %           100ناجح      بنسبة     187عدد     نتيجة االمتحان -

 ( %0.00(  راسب      بنسبة )-عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %36.4%( ممتاز   ) 25.6) 

 %( مقبول  5.9(جيد      )  32.1%)  

 - تدريس المقرر: – 2

االذاعية،   الموضوعات التي تم تدريسها  - الدراما  التليفزيونية،  الدراما  الدراما،  ونشأة  مفهوم 

الصور،  الدراما وبناء  الثقافية،  الدراما والهوية  التمثيليات االذاعية، 

 األفالم، المسرحيات، البناء الدرامي وتقويمه 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 من المقرر الدراسي %92تم تدريس  األساسي للمقرر

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية

 عمل سيناريو درامي ونقد أخر  األعمال الفصلية:
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 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -المتاحة للتدريس : اإلمكانات -3

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

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

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

 قيود في توفير اإلمكانات المطلوبة للتدريب العملي للمقرر  -إدارية وتنظيمية: قيود -4

 % 79.46 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير استديوهات انتاج -1 -مقترحات تحسين المقرر:-6

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج -2

 عمل ورش عمل -3

 إلستديوهات اإلذاعة والتليفزيون زيارات ميدانية -4

 تقديم عروض درامية حيه -5

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب( 

 توفير استديوهات انتاج -1

 ميدانية إلستديوهات اإلذاعة والتليفزيون زيارات -2

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 في النصف االول  زيارات ميدانية  الجانب العملى
الكلية والهيئة إدارة 

 المعاونة

 

ورش عمل لعمل 

سيناريوهات  

 درامية

 في التيرم األول 
رئاسة القسم  والهيئة 

 المعاونة

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

                                                                 التوقيع :                      
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 2019 -2018تقرير مقرر )الدراما في الراديو والتليفزيون(  

 معلومات أساسية:  –أ 

 الدراما في الراديو والتليفزيون  اسم المقرر 1

 والتليفزيون في التعليمالصحافة واإلذاعة  التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 القائمين بالتدريس عدد  7

 -معلومات متخصصة:  –ب 

 -اإلحصائيات:   – 1

 189 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 189 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

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

 ( %0.00بنسبة )                راسب( -عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %44,44)      ( ممتاز   43,92%) 

 ( مقبول% 1.06(جيد      )   10.58%) 

 -تدريس المقرر : – 2

التليفزيونية، الدراما االذاعية،  مفهوم ونشأة الدراما، الدراما  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التمثيليات االذاعية، الدراما والهوية الثقافية، الدراما وبناء الصور،

 األفالم، المسرحيات، البناء الدرامي وتقويمه 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 من المقرر الدراسي %92تم تدريس  األساسي للمقرر

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

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

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

 )√( أنشطة فصلية            )  ( دراسة حالة   

 عمل سيناريو درامي   األعمال الفصلية:



 

 

 
 

6 

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

 )√( أعمال فصلية          ) √( عملي

 -لمتاحة للتدريس : ااإلمكانات  -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  -

 قيود في توفير اإلمكانات المطلوبة للتدريب العملي للمقرر  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.38 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال يوجد  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 

وتمثيل  -1 بإعداد  الطالب  قام  حيث  حية   درامية  عروض  تقديم 

للمقرر وتصويرها وعرضها مشاهد معينه فى الجانب التطبيقى  

 داخل معرض خاص بشكل الطلبة

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

 األسباب ( 

 توفير استديوهات انتاج -1

 زيارات ميدانية إلستديوهات اإلذاعة والتليفزيون -2

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج -3

 -قادم :خطة التطوير للمقرر للعام ال -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 في النصف االول  زيارات ميدانية  الجانب العملى
إدارة الكلية والهيئة 

 المعاونة

 إدارة الكلية  في النصف األول  استديوهات انتاج  

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

 التوقيع :                               
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019تقرير مقرر )الدراما في الراديو والتليفزيون(  

 معلومات أساسية:  –أ 

 الدراما في الراديو والتليفزيون  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

 )*( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة:  –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب   215 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب   214 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 100ناجح   بنسبه (    214عدد )    نتيجة االمتحان  -

 %0بنسبه     ( راسب    0عدد )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا 42,1%( ممتاز   )  38,1)  

 ( مقبول %3,7(جيد      )   15,9%)  

 -تدريس المقرر:  – 2

مفهوم ونشأة الدراما، الدراما التليفزيونية، الدراما االذاعية،   الموضوعات التي تم تدريسها  -

التمثيليات االذاعية، الدراما والهوية الثقافية، الدراما وبناء الصور، 

 األفالم، المسرحيات، البناء الدرامي وتقويمه 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 من المقرر الدراسي %90تم تدريس  للمقرر

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

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

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

 )  ( دراسة حالة               )√( أنشطة فصلية
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 )√( نظري                   )√( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 √( عملي)√( أعمال فصلية          ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس:  -3

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

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

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

 قيود في توفير اإلمكانات المطلوبة للتدريب العملي للمقرر  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 75.93 -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير استويوهات انتاج -1 -مقترحات تحسين المقرر: -6

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج -2

 عمل ورش عمل -3

 زيارات ميدانية آلستوديوهات اإلذاعة والتليفزيون-4

  )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 
 ورش عمل

)ما هي  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 واألسباب( 

 توفير استويوهات انتاج 

 آلستوديوهات اإلذاعة والتليفزيونزيارات ميدانية -2

 توفير الوسائل التكنولوجية المرتبطة ببرامج اإلنتاج -3

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 في النصف االول  زيارات ميدانية  الجانب العملى
والهيئة إدارة الكلية 

 المعاونة

 
ورش عمل لعمل 

 سيناريوهات درامية
 رئاسة القسم  في التيرم األول 

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

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

                             ىدجم ةورا/ م



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2017 -2016تقرير مقرر )وسائل اإلعالم المحلية( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 وسائل اإلعالم المحلية  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 66 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    %98,48)بنسبة       ( ناجح     65)عدد  نتيجة االمتحان  -

 ( %1.52) بنسبة      ( راسب     1)عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %  ( جيد جدا 34,85)      ( ممتاز   10,61%)

 %( مقبول           27,27)   ( جيد     25,76%)

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم كال من اإلعالم واإلعالم المحلي والفرق بين اإلعالم  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المحلي واإلعالم القومي والدولي 

 أهمية اإلعالم المحلي وأهدافه ووظائفه  −

 فلسفة اإلعالم المحلية   −

 الصحافة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها ووظائفها   −

 اقتصاديات الصحافة المحلية  −

 واقع ومشكالت الصحافة المحلية في مصر −

 اإلذاعة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها ووظائفها  −

ية المصرية وطبيعة النظام اإلذاعي في  أهم اإلذاعات المحل −

 مصر

 التلفزيون المحلي في مصر نشأته وتاريخه وواقعه −

طبيعة التلفزيون المحلي في مصر وأهمية اإلذاعات المحلية   −

 المسموعة والمرئية

واقع ومشكالت وسائل اإلعالم المحلي المسموعة والمسموعة   −

 المرئية في مصر

لالستعالمات مفهومها ومهامها وطبيعة أداء الهيئة العامة  −

 مراكزها داخل المجتمع المصري 

 رؤية نقدية حول واقع وسائل اإلعالم المحلي في مصر  -13 −

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
 من المقرر الدراسي %85تم تدريس 



 

 

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

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

 محاضرات - أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني  -

 استراتيجية حل المشكالت  -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث.   -

 إستراتيجية البيان العملي - 

 استراتيجية االكتشاف  -

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

 )√( أعمال فصلية          )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة العلميةالمراجع  -

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.56  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 بحوث ميدانية وتحليلية لواقع االعالم المحلي الحالي  -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 تم التنفيذ 

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

 األسباب ( 
 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

بحوث ميدانية وتحليلية  

لواقع االعالم المحلي  

 الحالي 

يقوم الطالب بإشراف  

أستاذ المقرر بإجراء 

بحوث عن الواقع  

الحالي لوضع االعالم  

 المحلي في مصر. 

 الفصل الدراسي الثاني
الطالب بإشراف أستاذ 

 المادة

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

 التوقيع: 

 

 

 



 

 

 2018 -2017)وسائل اإلعالم المحلية( تقرير مقرر 

 معلومات أساسية :  –أ 

 وسائل اإلعالم المحلية  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 186 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    %98,40)نسبة النجاح      نتيجة االمتحان  -

 (   %1,61) نسبة الرسوب 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا%   9,63)           ممتاز ( 1,07%)

 ( مقبول        %63,64)       ( جيد    % 24,06)

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم كال من اإلعالم واإلعالم المحلي والفرق بين اإلعالم  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المحلي واإلعالم القومي والدولي 

 أهمية اإلعالم المحلي وأهدافه ووظائفه  −

 فلسفة اإلعالم المحلية   −

 الصحافة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها ووظائفها   −

 اقتصاديات الصحافة المحلية  −

 واقع ومشكالت الصحافة المحلية في مصر −

 اإلذاعة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها ووظائفها  −

 أهم اإلذاعات المحلية المصرية وطبيعة النظام اإلذاعي في مصر  −

 صر نشأته وتاريخه وواقعهالتلفزيون المحلي في م −

طبيعة التلفزيون المحلي في مصر وأهمية اإلذاعات المحلية   −

 المسموعة والمرئية

واقع ومشكالت وسائل اإلعالم المحلي المسموعة والمسموعة   −

 المرئية في مصر

الهيئة العامة لالستعالمات مفهومها ومهامها وطبيعة أداء  −

 مراكزها داخل المجتمع المصري 

 حول واقع وسائل اإلعالم المحلي في مصر  رؤية نقدية −



 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي  -

 األساسي للمقرر
 من المقرر الدراسي %85تم تدريس 

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

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

 محاضرات - أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني.  -

 استراتيجية حل المشكالت  -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث.  - 

 إستراتيجية البيان العملي. - 

 استراتيجية االكتشاف  -

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

 )√( أعمال فصلية          )  ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90.26  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 بحوث ميدانية وتحليلية لواقع االعالم المحلي الحالي  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الصحف اإلقليمية المحليةزياره إلحدي 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 بحوث ميدانية وتحليلية لواقع االعالم المحلي الحالي 

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

 األسباب ( 
 اليوجد 

 -التطوير للمقرر للعام القادم :خطة  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

إضافة نماذج تطبيقية  

 للمقرر .

يقوم أستاذ المقرر 

بإضافة نماذج 

تطبيقية كأمثلة علي  

أهم وسائل اإلعالم  

 المحلي في مصر. 

 الفصل الدراسي الثاني
الطالب بإشراف أستاذ 

 المادة

 

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

 التوقيع: 

 

 

 

 

 



 

 

 2019 -2018تقرير مقرر )وسائل اإلعالم المحلية( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 وسائل اإلعالم المحلية  اسم المقرر 1

 والتليفزيون في التعليمالصحافة واإلذاعة  التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 192 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 190 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    %100)نسبة النجاح   نتيجة االمتحان  -

 ( راسب  %0)     نسبة الرسوب

للناجحين طبقا للتقديرات النسبة المئوية %  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   %29,47)    ( ممتاز    2,10%)

 ( مقبول        %25,27%  ( جيد     ) 43,16) 

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم كال من اإلعالم واإلعالم المحلي والفرق بين اإلعالم  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 القومي والدولي المحلي واإلعالم 

 أهمية اإلعالم المحلي وأهدافه ووظائفه  −

 فلسفة اإلعالم المحلية   −

الصحافة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها  - 4 −

 ووظائفها  

 اقتصاديات الصحافة المحلية  −

 واقع ومشكالت الصحافة المحلية في مصر −

اإلذاعة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها   −

 ووظائفها 

أهم اإلذاعات المحلية المصرية وطبيعة النظام اإلذاعي في   −

 مصر

 التلفزيون المحلي في مصر نشأته وتاريخه وواقعه −

طبيعة التلفزيون المحلي في مصر وأهمية اإلذاعات المحلية   −

 المسموعة والمرئية

واقع ومشكالت وسائل اإلعالم المحلي المسموعة  −

 والمسموعة المرئية في مصر 

العامة لالستعالمات مفهومها ومهامها وطبيعة أداء الهيئة  −

 مراكزها داخل المجتمع المصري 

 رؤية نقدية حول واقع وسائل اإلعالم المحلي في مصر  −

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
 من المقرر الدراسي %85تم تدريس 



 

 

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

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

 محاضرات - أساليب التعليم والتعلم  -

 . العصف الذهني -

 استراتيجية حل المشكالت  -

 إستراتيجية البيان العملي - -

 استراتيجية االكتشاف  -

 استراتيجية لعب األدوار  -

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

 )    √  ( أعمال فصلية     )       ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة العلميةالمراجع  -

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 90.26  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تنفيذ صحيفة محلية. -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 للمقرر بطريقة البيان العملي.تم إضافة نماذج تطبيقية 

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

 األسباب ( 

 الزياره ألحد الصحف االقليمية

عامل الوقت كان عائقا أما استكمال التنفيذ وإرجائها للعام الدراسي  

 المقبل

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   التطوير توصيف  مجاالت التطوير  

تم إضافة نماذج تطبيقية 

للمقرر بطريقة البيان 

 العملي.

يقوم الطالب بإشراف  

أستاذ المقرر بتصميم  

صحيفة محلية تدريبية  

تراعي األسس السليمة  

واألهداف المنشودة من 

 نشرها

 الفصل الدراسي الثاني
الطالب بإشراف أستاذ 

 المادة

 

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

 التوقيع: 

 

  



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019تقرير مقرر )وسائل اإلعالم المحلية( 

 معلومات أساسية :  –أ 

 وسائل اإلعالم المحلية  اسم المقرر 1

 الصحافة واإلذاعة والتليفزيون في التعليم التخصص  2

 الرابعة  الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب   217 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  214  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (    %100)( ناجح       بنسبة 214)عدد  نتيجة االمتحان  -

 ( %0) ( راسب       بنسبة  0)عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %  ( جيد جدا 26,2( ممتاز   )   72,4%)

 ( مقبول        %0)    ( جيد     1,4%)

 -تدريس المقرر : – 2

مفهوم كال من اإلعالم واإلعالم المحلي والفرق بين اإلعالم  − الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المحلي واإلعالم القومي والدولي 

 أهمية اإلعالم المحلي وأهدافه ووظائفه  −

 فلسفة اإلعالم المحلية   −

 الصحافة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها ووظائفها   −

 اقتصاديات الصحافة المحلية  −

 واقع ومشكالت الصحافة المحلية في مصر −

 اإلذاعة المحلية في مصر نشأتها وتاريخها وأهدافها ووظائفها  −

اإلذاعات المحلية المصرية وطبيعة النظام اإلذاعي في  أهم  −

 مصر

 التلفزيون المحلي في مصر نشأته وتاريخه وواقعه −

طبيعة التلفزيون المحلي في مصر وأهمية اإلذاعات المحلية   −

 المسموعة والمرئية

واقع ومشكالت وسائل اإلعالم المحلي المسموعة والمسموعة   −

 المرئية في مصر

ستعالمات مفهومها ومهامها وطبيعة أداء الهيئة العامة لال −

 مراكزها داخل المجتمع المصري 

 رؤية نقدية حول واقع وسائل اإلعالم المحلي في مصر  -13 −

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر
 من المقرر الدراسي %85تم تدريس 



 

 

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

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

 محاضرات - أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني  -

 استراتيجية حل المشكالت  -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث.   -

 إستراتيجية البيان العملي - 

 استراتيجية االكتشاف  -

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

 )√( أعمال فصلية          )   ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة العلميةالمراجع  -

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 76.56  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 بحوث ميدانية وتحليلية لواقع االعالم المحلي الحالي  -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

) 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 تم التنفيذ 

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

 األسباب ( 
 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

بحوث ميدانية وتحليلية  

لواقع االعالم المحلي  

 الحالي 

يقوم الطالب بإشراف  

أستاذ المقرر بإجراء 

بحوث عن الواقع  

الحالي لوضع االعالم  

 المحلي في مصر. 

 الفصل الدراسي الثاني
الطالب بإشراف أستاذ 

 المادة

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

 المنسق العام للبرنامج:  

 أ.م.د/ عبدالخالق زقزوق 

 ا/ مروة مجدى

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 2016/2017للعام األكاديمي  تقرير عن مقرر دراسي
 معلومات أساسية  -أ

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

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:  - 1
 399 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر :  -2
 394 الطالب الذين ادوا االمتحان:عدد  -3
  رسب عدد          %100:          ناجح عدد نتيجة االمتحان: -

 
النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين  

 عليها :

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 ممتاز        .(    336عدد )  

 جيد جدا  (   57 عدد)  

 جيد  %(۱عدد ) 

 ( راسب0عدد )         مقبول( 0عدد ) 

 % جيد جدا   14.  46امتياز    27%. 85  

 % مقبول  0% جيد               0.25  
 

 تدريس المقرر : -2

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



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

  بالتدريس القائمين التزام مدي -
 المقرر  بمحتوي 

     %                                                 % 

  لمحتويات االمتحان تغطية مدي -
 المقرر

      

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

 



 

 

 

 √نظري                           شفوي   الطالب تقويم طريقة-
 √عملي                     √ فصلية أعمال

 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3
 

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

 متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات
    -: وتنظيمية إدارية قيود -4
  : لممقرر الطالب تقويم نتيجة -5
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر تحسين مقترحات -6

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

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

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

 التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

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

 

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

 

 

 

  



 

 

 

 تقرير عن مقرر دراسي 
 2017/2018للعام األكاديمي 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية

 معلومات أساسية  -أ

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

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:  - 1
 587 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر :  -2
 585 عدد الطالب الذين ادوا االمتحان: -7
  رسب عدد                585:     ناجح عدد نتيجة االمتحان: -

 
النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين  

 عليها :

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 ( ممتاز            507عدد ) 

 جيد جدا  (  71  عدد)

 جيد  (4عدد ) 

 ( راسب2عدد )         ( مقبول1عدد ) 

 % جيد جدا 12.13 ز% امتيا86.66  

 % مقبول   0.17% جيد             0.68   
 

 تدريس المقرر : -2

لقاءات تنشيطية لتحديد المدرسة ومنسق التدريب الميداني بالكلية وتحديد  1 الموضوعات التي يتم تدريسها  



 

 

 

 االهداف الخاصة بالتربية الميدانية.  
 التعرف علي المدرسة واالدارة ومشاهدة مواقف التدريس الحقيقية.   2
اجراء جلسات المشاهدة والتدريس المصغر وتحديد مواقف القوة     3

 والضعف في اداء المدرسين ومصادر التعلم بالمدرسة. 
استمرار جلسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في اعداد الخطة   4

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

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

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

 التدريس واستمرار انتاج مصادر التعلم.
دريس حصتين يوميا والتدريب علي مهارات التقويم االستمرار في ت  8

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

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

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

مدي التزام القائمين بالتدريس   -
 بمحتوي المقرر 

     %                                                 % 

مدي تغطية االمتحان لمحتويات   -
 المقرر

      

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

 
 √نظري                           شفوي   الطالب تقويم طريقة-



 

 

 

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

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

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

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

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

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

 التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

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

 

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

 

 

                                                  
  



 

 

 

 تقرير عن مقرر دراسي  
 2018/2019للعام األكاديمي 

 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 معلومات أساسية  -أ

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

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:   - 1
 741 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر : -2

 740 عدد الطالب الذين ادوا االمتحان: -11
  رسب عدد                 737:    ناجح عدد نتيجة االمتحان: -

 
النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها : 

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 جيد جدا   ( 64( ممتاز  عدد) 663عدد )   

 جيد ( 5عدد ) 

 ( راسب3عدد )         ( مقبول5عدد ) 

 % جيد جدا  8.64% امتياز 89.59  

 % مقبول  0.670% جيد  0.67   
 

 تدريس المقرر : -2

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

 التعرف علي المدرسة واالدارة ومشاهدة مواقف التدريس الحقيقية.   2



 

 

 

اجراء جلسات المشاهدة والتدريس المصغر وتحديد مواقف القوة     3
 لتعلم بالمدرسة. والضعف في اداء المدرسين ومصادر ا 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
مدي التزام القائمين بالتدريس   -

 بمحتوي المقرر 
     %                                                 % 

مدي تغطية االمتحان لمحتويات   -
 المقرر

      

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

 
 √نظري                           شفوي   طريقة تقويم الطالب :  

 √عملي                     √ فصلية أعمال



 

 

 

-: للتدريس المتاحة اإلمكانات -3  
 

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

متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات  
    -: وتنظيمية إدارية قيود-4
  : لممقرر الطالب تقويم نتيجة-5
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر  تحسين مقترحات-6

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

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

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

  التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

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

 

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

 

 

 

 

  



 

 

 

 تقرير عن مقرر دراسي  

 2019/2020للعام األكاديمي 
 قسم: العلوم التربوية والنفسية 

 معلومات أساسية  -أ

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

 معلومات متخصصة  -ب 

   إحصائيات:   - 1
 1007 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر : -2

 991 عدد الطالب الذين ادوا االمتحان: -12
 (   2) رسب عدد                975:    ناجح عدد نتيجة االمتحان: -

 
النسبة المئوية للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها : 

 توزيع تقديرات النجاح ) % ( .  

 جيد جدا   (161( ممتاز  عدد) 682عدد )   

 جيد ( 19عدد ) 

 ( 14غ)  ( راسب 2عدد )        ( مقبول17عدد ) 

 % جيد جدا 16  امتياز  70%  

غ    %002ضعيف  % مقبول  0,17جيد   % 0,19

0.014 % 

 

 تدريس المقرر : -2



 

 

 

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

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

 عف في اداء المدرسين ومصادر التعلم بالمدرسة. والض
استمرار جلسات المشاهدة والتدريس المصغر والمشاركة في اعداد الخطة   16

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

 التعلموتصميم مصادر 
تدريس حصتين كاملتين يوميا باستقاللية ومسئولية كاملة والبدء في انتاج  18

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

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

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

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

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

 
مدي التزام القائمين بالتدريس   -

 بمحتوي المقرر 
     %                                                 % 

مدي تغطية االمتحان لمحتويات   -
 المقرر

      

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



 

 

 

 
 √نظري                           شفوي   طريقة تقويم الطالب :  

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

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

متوفرة غير         محدودة بدرجة متوفرة           √    متوفرة  والخامات المستلزمات  
    -: وتنظيمية إدارية قيود-4
  : لممقرر الطالب تقويم نتيجة-5
 للمقر جديدة الكترونية برامج اضافة  • المقرر  تحسين مقترحات-6

 بالمادة خاص جروب على الطالب اضافة  •
 عمل  ورش عقد •

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

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

  التطوير مقترحات من تنفيذه يتم لم ما-9
   االسباب وما

   المقترحات جميع تنفيذ تم  

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

 

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

 



 
 

 2016/2017 للعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
    

 قسم : العلوم التربوية والنفسية 
 

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

 معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 437 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 432 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
      (95.83(        % ) 414ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -

(  4.17(         %  ) 18راسب: عدد)  
النسبببة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقببديرات الحاصبببلين  -
 عليها

( جيد جدا 823.1( ممتاز     )13.53)  
( مقبول30.24( جيد      )26.12)  

 -تدريس المقرر : – 2
الموضبببوعات التبببي تبببم تدريسبببها % لمبببا تبببم تدريسببب  مبببن  -

 المحتوى األساسي للمقرر
010 %  

التربية المقارنة  " تعريفها وتطورها 
 ومجاالتها ومناهج البحث فيها " 

4 

 4 القوى والعوامل المؤثرة في التعليم
 2 السمات العامة للتعليم في الدول المتقدمة

 6 نظام التعليم في سنغافورة 
 2 السمات العامة للتعليم في الدول العربية

 6 نظام التعليم في مصر 
ح التعليم في مصر إصال  4 

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

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



 
 

   (> )85 
 تدريب عملي محاضرات نظرية )( () أساليب التعليم والتعلم -

 ( أنشطة فصلية راسة حالة    )د  )     (
 بحاث أاألعمال الفصلية )تذكر( : عمل  

 )      ( شفوي    % 80( نظري  )   تريقة تقويم الطالب -
  (    أعمال فصلية )عملي  20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
( متبببببوافرة )( متبببببوافرة ددرجبببببة محبببببدودة )( غيبببببر ) المراجع العلمية -

 ةمتوافر 
( متببببوافرة ددرجببببة محببببدودة  )( غيببببر )( متببببوافرة ) الوسائل المعينة-

 متوافرة
(غيببببببر )( متببببببوافرة )( متببببببوافرة ددرجببببببة محببببببدودة) المستلزمات والخامات -

 متوافرة
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 --------%   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
الب ذوي التحصبببيل المبببنخف  إلبببى تقسبببيم الطببب -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مجموعببببات صببببغيرة يببببتم التببببدريس لهببببم فببببي اوقبببببات 
 إضافية على وقت المحاضرة.

إجببببببببراء مراجعببببببببة بعببببببببد دراسببببببببة كببببببببل موضببببببببو                          -2
 )كل محاضرتين أو اكثر(.

                  عمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببل اختببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارات قصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببيرة -3
(Quizzes Test.أثناء المحاضرة ) 
دد الطبببالب فبببي المجموعبببة الواحبببدة اال يزيبببد عببب -4
لمبا فبي ذلبن مبن فائبدة   تالب فبي المبدر   300عن  
 للجميع.

)إن مالحظاااات المااارالعين الخاااارليين                 -7
 وجدت (

االسببببتعانة بببببالطالب الفببببائقين دراسببببيا لمسبببباعدة  -1
الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  علبببى أن ي بببون 

السبببنة( أو هبببذا هبببو التلليببب  المطلبببوب منهم)أعمبببال 
 -االسبببتعانة بالوفبببائا المعاونة)مدرسبببين مسببباعدين
 معيدين( وذلن تجنبا لمش لة ضيق الوقت لألساتذة.

تقسبببيم الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  إلبببى  -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
مجموعببببات صببببغيرة يببببتم التببببدريس لهببببم فببببي أوقبببببات 

 إضافية على وقت المحاضرة.
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2



 
 

 إجراء مراجعة بعد كل اختبار قصير.   -3
)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات                     -9

 هي واألسباب (
تقسبببيم الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  إلبببى  -1

مجموعببببات صببببغيرة يببببتم التببببدريس لهببببم فببببي اوقبببببات 
نفيبببذ هبببذا لبببم يبببتم ت -إضبببافية علبببى وقبببت المحاضبببرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

اال يزيبببد عبببدد الطبببالب فبببي المجموعبببة الواحبببدة  -2
لمبا فبي ذلبن مبن فائبدة   تالب فبي المبدر   300عن  
هذا المقترح لم ُيطرح على إدارة اللليبة مبن   -للجميع

 قبل، والتمس تفعيل .
-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

وير توصيف التط مجاالت التطوير   المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  
 لجنة شراء اللتب  قبل تدريس المقرر   شراء مراجع حديثة للم تبة   إم انيات التدريس 
إعداد دنن أسيلة للمقرر لتدريب   إم انيات التدريس 

الطالب على األنماط المختلفة 
 للتقويم  

المحاضر المسيول  قبل تدريس المقرر
 عن  تدريس المقرر 

     أماني عبد المقصودأ.د/  :سم القائم بالتدريس: أ.د / إيمان حمدي عمار           رئيس القسما

 أ.د/ سميرة محمد شند المرالع الخارلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2017/2018 للعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 قسم : العلوم التربوية والنفسية    
 معلومات أساسية :  –أ 
 مقارنة البية تر ال اسم المقرر  1
 أصول التربية  التخصص  2
 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي  3
 ( نظري + )/( عملي 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس  7
 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار  أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر   8

 معلومات متخصصة :  –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 610 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 602 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -

 (      96.2(        % ) 579ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 (  3.8(         %  ) 23راسب: عدد)

النسبة الميوية % للناجحين تبقا للتقديرات الحاصلين   -
 عليها

 ( جيد جدا 16.41( ممتاز     ) 3.97)
 ( مقبول54.40( جيد      )25.22)

 -تدريس المقرر : – 2
الموضوعات التي تم تدريسها % لما تم تدريس  من   -

 المحتوى األساسي للمقرر 
100 % 

رنة  " تعريفها وتطورها التربية المقا
 ومجاالتها ومناهج البحث فيها " 

4 

 4 القوى والعوامل المؤثرة في التعليم
 2 السمات العامة للتعليم في الدول المتقدمة

 6 نظام التعليم في سنغافورة 
 2 السمات العامة للتعليم في الدول العربية

 6 نظام التعليم في مصر 
 4 إصالح التعليم في مصر 

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

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

 تدريب عملي محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعليم والتعلم  -



 
 

 نشطة فصلية ( أدراسة حالة    )   )   (
 بحاث أاألعمال الفصلية )تذكر( : عمل  

 )    ( شفوي    %80( نظري ) تريقة تقويم الطالب -
(   أعمال فصلية )عملي  20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
( متوافرة )( متوافرة ددرجة محدودة )( غير  ) المراجع العلمية -

 متوافرة 
( متوافرة ددرجة محدودة  )( غير  افرة ))( متو  الوسائل المعينة -

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

 متوافرة 
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 --------%  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
ى تقسبببيم الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  إلببب -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مجموعببببات صببببغيرة يببببتم التببببدريس لهببببم فببببي اوقبببببات 
 إضافية على وقت المحاضرة.

إجببببببببراء مراجعببببببببة بعببببببببد دراسببببببببة كببببببببل موضببببببببو                          -2
 )كل محاضرتين أو اكثر(.

               عمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببل اختببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارات قصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببيرة  -3
(Quizzes Test.أثناء المحاضرة ) 
ة اال يزيبببد عبببدد الطبببالب فبببي المجموعبببة الواحبببد -4
لمبا فبي ذلبن مبن فائبدة   تالب فبي المبدر   300عن  
 للجميع.

)إن  مالحظات المرالعين الخارليين                 -7
 وجدت (

االسببببتعانة بببببالطالب الفببببائقين دراسببببيا لمسبببباعدة  -1
الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  علبببى أن ي بببون 
هبببذا هبببو التلليببب  المطلبببوب منهم)أعمبببال السبببنة( أو 

 -المعاونة)مدرسبببين مسببباعدين االسبببتعانة بالوفبببائا
 معيدين( وذلن تجنبا لمش لة ضيق الوقت لألساتذة.

تقسبببيم الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  إلبببى  -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق  -8
مجموعببببات صببببغيرة يببببتم التببببدريس لهببببم فببببي أوقبببببات 

 إضافية على وقت المحاضرة.
 محاضرة. إجراء مراجعة بعد دراسة كل -2
 إجراء مراجعة بعد كل اختبار قصير.   -3

تقسبببيم الطبببالب ذوي التحصبببيل المبببنخف  إلبببى  -1)ما  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات                     -9



 
 

مجموعببببات صببببغيرة يببببتم التببببدريس لهببببم فببببي اوقبببببات  هي واألسباب(
لبببم يبببتم تنفيبببذ هبببذا  -إضبببافية علبببى وقبببت المحاضبببرة

 الوقت.المقترح  نظًرا لضيق 
اال يزيبببد عبببدد الطبببالب فبببي المجموعبببة الواحبببدة  -2
لمبا فبي ذلبن مبن فائبدة   تالب فبي المبدر   300عن  
هذا المقترح لم ُيطرح على إدارة اللليبة مبن   -للجميع

 قبل، والتمس تفعيل .
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذ المسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
 لجنة شراء اللتب  قبل تدريس المقرر   شراء مراجع حديثة للم تبة   إم انيات التدريس 
إعداد دنن أسيلة للمقرر لتدريب   إم انيات التدريس 

الطالب على األنماط المختلفة 
 للتقويم  

المحاضر المسيول  قبل تدريس المقرر
 عن  تدريس المقرر 

     أماني عبد المقصودأ.د/  ان حمدي عمار           رئيس القسماسم القائم بالتدريس: أ.د / إيم

 أ.د/ سميرة محمد شند المرالع الخارلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2018/2019 للعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 قسم : العلوم التربوية والنفسية 

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

 معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 758 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 751 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (     94.54(        % )710ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( 5.46(         %  )41راسب: عدد)
ة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقببديرات الحاصبببلين النسببب -
 عليها

 ( جيد جدا10.4( ممتاز     )2.7)
 ( مقبول71.4( جيد      )15.5)

 -تدريس المقرر : – 2
الموضبببوعات التبببي تبببم تدريسبببها % لمبببا تبببم تدريسببب  مبببن  -

 المحتوى األساسي للمقرر
100% 

التربيببببببببة المقارنببببببببة  " تعريفهببببببببا وتطورهببببببببا 
 ومناهج البحث فيها "ومجاالتها  

4 

 4 القوى والعوامل المؤثرة في التعليم
 2 السمات العامة للتعليم في الدول المتقدمة

 6 نظام التعليم في سنغافورة
 2 السمات العامة للتعليم في الدول العربية

 6 نظام التعليم في مصر
 4 إصالح التعليم في مصر

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

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

 تدريب عملي محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعليم والتعلم -



 
 

 ( أنشطة فصليةدراسة حالة    )  )    (
 بحاث أ( : عمل األعمال الفصلية )تذكر

 )    ( شفوي        %80( نظري  ) تريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصلية )عملي 20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
( متبببوافرة )( متبببوافرة ددرجبببة محبببدودة )( غيبببر ) المراجع العلمية -

 متوافرة
)( غيببر   ( متببوافرة ددرجببة محببدودة)( متببوافرة ) الوسائل المعينة-

 متوافرة
(غيبببببر )( متبببببوافرة )( متبببببوافرة ددرجبببببة محبببببدودة) المستلزمات والخامات -

 متوافرة
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 --------%   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تقسبيم الطبالب ذوي التحصبيل المبنخف  إلببى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

هبببم فبببي اوقبببات مجموعبببات صبببغيرة يبببتم التبببدريس ل
 إضافية على وقت المحاضرة.

إجبببببببراء مراجعبببببببة بعبببببببد دراسبببببببة كبببببببل موضبببببببو                          -2
 )كل محاضرتين أو اكثر(.

               عمبببببببببببببببببببببببببببببببببببل اختببببببببببببببببببببببببببببببببببببارات قصبببببببببببببببببببببببببببببببببببيرة  -3
(Quizzes Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيببد عببدد الطببالب فببي المجموعببة الواحببدة  -4
ي ذلن من فائدة لما ف  تالب في المدر   300عن  
 للجميع.

)إن  مالحظات المرالعين الخارليين                 -7
 وجدت (

االسبببتعانة ببببالطالب الفبببائقين دراسبببيا لمسببباعدة  -1
الطببالب ذوي التحصببيل المببنخف  علببى أن ي ببون 
هبذا هببو التلليبب  المطلبوب منهم)أعمببال السببنة( أو 
 -االستعانة بالوفبائا المعاونة)مدرسبين مسباعدين

ين( وذلبببببببن تجنببببببببا لمشببببببب لة ضبببببببيق الوقبببببببت معيبببببببد
 لألساتذة.

تقسبيم الطبالب ذوي التحصبيل المبنخف  إلببى  -1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق  -8
مجموعبببات صبببغيرة يبببتم التبببدريس لهبببم فبببي أوقبببات 

 إضافية على وقت المحاضرة.
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 ل اختبار قصير.  إجراء مراجعة بعد ك -3



 
 

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

تقسبيم الطبالب ذوي التحصبيل المبنخف  إلببى  -1
مجموعبببات صبببغيرة يبببتم التبببدريس لهبببم فبببي اوقبببات 

لببم يببتم تنفيببذ هببذا  -إضببافية علببى وقببت المحاضببرة
 المقترح  نظًرا لضيق الوقت.

فببي المجموعببة الواحببدة  اال يزيببد عببدد الطببالب -2
لما في ذلن من فائدة   تالب في المدر   300عن  
هببذا المقتببرح لببم ُيطببرح علببى إدارة اللليببة  -للجميببع

 من قبل، والتمس تفعيل .
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

المسااااااااااائول عااااااااااان  توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
 التنفيذ

 لجنة شراء اللتب  قبل تدريس المقرر  اء مراجع حديثة للم تبة شر  إم انيات التدريس 
إعداد دنن أسبيلة للمقبرر لتبدريب  إم انيات التدريس 

الطببالب علببى األنمبباط المختلفببة 
 للتقويم  

المحاضبببببر المسبببببيول  قبل تدريس المقرر
 عن  تدريس المقرر

     أماني عبد المقصودأ.د/  لقسماسم القائم بالتدريس: أ.د / إيمان حمدي عمار           رئيس ا

 أ.د/ سميرة محمد شند المرالع الخارلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2019/2020 للعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 قسم : العلوم التربوية والنفسية  
 معلومات أساسية : –أ 
 مقارنة التربية ال اسم المقرر  1
 أصول التربية  التخصص  2
 فرقة الرابعة  ال الفرقة / المستوي  3
 ( نظري + )/( عملي 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس  7
 مدي محمد عمار أ.د/ إيمان ح أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر   8

 معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 1007 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 998 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (     99.5(        % )993ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -

 ( 0.5(         %  )5راسب: عدد )
ديرات الحاصبببلين النسبببة الميويببة % للنببباجحين تبقببا للتقبب -
 عليها

 ( جيد جداً 9.42( ممتاز     )0.30)
 ( مقبول54.81( جيد      )34.97)

 -تدريس المقرر : – 2
الموضبببوعات التبببي تبببم تدريسبببها % لمبببا تبببم تدريسببب  مبببن  -

 المحتوى األساسي للمقرر
100% 

التربيببببببببة المقارنببببببببة  " تعريفهببببببببا وتطورهببببببببا 
 ومجاالتها ومناهج البحث فيها "

4 

 4 قوى والعوامل المؤثرة في التعليمال
 2 السمات العامة للتعليم في الدول المتقدمة

 6 نظام التعليم في سنغافورة
 2 السمات العامة للتعليم في الدول العربية

 6 نظام التعليم في مصر
 4 إصالح التعليم في مصر

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

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

 تدريب عملي محاضرات نظرية )  ( () أساليب التعليم والتعلم -



 
 

 ( أنشطة فصليةدراسة حالة    )  )    (
()  بحاث أعمل 

 )    ( شفوي        %80( نظري  ) تريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصلية )عملي 20 )  (  % 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ( متوافرة )( متوافرة ددرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العلمية -
 ( متوافرة ددرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرةفرة )( متوافرة ددرجة محدودة))( متوا المستلزمات والخامات -
   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 --------%   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تقسببببببببيم الطببببببببالب ذوي التحصببببببببيل المببببببببنخف  إلببببببببى  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

مجموعبببات صبببغيرة يبببتم التبببدريس لهبببم فبببي اوقبببات إضبببافية 
 على وقت المحاضرة.

راجعببببببببببببة بعببببببببببببد دراسببببببببببببة كببببببببببببل موضببببببببببببو                         إجببببببببببببراء م -2
 )كل محاضرتين أو اكثر(.

 Quizzes)               عمبل اختببارات قصبيرة  -3

Test.أثناء المحاضرة ) 
اال يزيببببد عببببدد الطببببالب فببببي المجموعببببة الواحببببدة عببببن  -4
 لما في ذلن من فائدة للجميع. تالب في المدر  300

)إن  خارليين                مالحظات المرالعين ال -7
 وجدت (

االسبتعانة ببالطالب الفببائقين دراسبيا لمسباعدة الطببالب  -1
ذوي التحصيل المنخف  على أن ي ون هبذا هبو التلليب  
المطلبببببوب منهم)أعمبببببال السبببببنة( أو االسبببببتعانة بالوفبببببائا 

معيبببببببدين( وذلبببببببن تجنببببببببا  -المعاونة)مدرسبببببببين مسببببببباعدين
 لمش لة ضيق الوقت لألساتذة.

تقسببببببببيم الطببببببببالب ذوي التحصببببببببيل المببببببببنخف  إلببببببببى  -1 ا تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق م -8
مجموعبببات صبببغيرة يبببتم التبببدريس لهبببم فبببي أوقبببات إضبببافية 

 على وقت المحاضرة.
 إجراء مراجعة بعد دراسة كل محاضرة. -2
 إجراء مراجعة بعد كل اختبار قصير.   -3

)ما  ت                    ما لم يتم تنفيذه من مقترحا  -9
 هي واألسباب (

تقسببببببببيم الطببببببببالب ذوي التحصببببببببيل المببببببببنخف  إلببببببببى  -1
مجموعبببات صبببغيرة يبببتم التبببدريس لهبببم فبببي اوقبببات إضبببافية 

لبببم يبببتم تنفيبببذ هبببذا المقتبببرح  نظبببًرا  -علبببى وقبببت المحاضبببرة
 لضيق الوقت.

اال يزيببببد عببببدد الطببببالب فببببي المجموعببببة الواحببببدة عببببن  -2



 
 

 -فببي ذلببن مببن فائببدة للجميببعلمببا  تالببب فببي المببدر  300
هببذا المقتببرح لببم ُيطببرح علببى إدارة اللليببة مببن قبببل، والببتمس 

 تفعيل .
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
 شراء اللتب لجنة  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة للم تبة  إم انيات التدريس 
إعداد دنن أسبيلة للمقبرر لتبدريب  إم انيات التدريس 

الطببالب علببى األنمبباط المختلفببة 
 للتقويم 

إعداد أنشطة تتوافبق مبع الفبرو  
  الفردية للطالب 

المحاضببببببببر المسببببببببيول عببببببببن   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 أ.د/ إيمان حمدي عمار     :  القسمرئيس     اسم القائم بالتدريس: أ.د / إيمان حمدي عمار          

 أ.د/ سميرة محمد شند المرالع الخارلي:
 



   

 

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

 
 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 
 -معمومات أساسية : –أ 

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

 االمتحانات
 نظام المراجعة الداخمية

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

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

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

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

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

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

 نظريات الذكاء الحديثة   -7 مقاييس التشتتالمدى

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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



   

 

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

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



   

 

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

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم نفس تعميمي ) فروق فردية (  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى1) –( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 356 : عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 351 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 الحاصمين عميياالنسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

  

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

 

 

 

 



   

 

 موضوعات المقرر-تدريس المقرر : – 2

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

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى -6

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

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

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

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

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

 استراتيجيات تحسين التفكير الناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -

 %011 - مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  : أساليب التعميم والتعمم -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  : طريقة تقويم الطالب -

   -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - :  المراجع العممية -

 متوفرة - :  الوسائل المعينة-

 متوفرة- :  المستمزمات والخامات -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 -0 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

6- 

3- 

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 السابق

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

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

 تم تنفيذ المقترحات السابقة الذكر-0

 

 

 



   

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

التطوير مجاالت 
: 

 المحتوى -
عدد ساعات  -

 المقرر

 :توصيف التطوير

النظريات الحديثة مثال  -
نظرية ابو حطب ) 
النموذج الرباعى  

مكوناتو مع تفسير كل 
 -مكون

نظرية الذكاءات  -
لجاردنر ) تفسير 

مبادىء  –النظرية 
نات النظرية –النظرية 

من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء

 توقيت التطوير

 الحالىالعام 

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

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

                                       د منى سعيد       : التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية ..

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 تعريف عمم النفس التربوى  -0 أىميتيا و معنى األحصاء 

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

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 الذكاء الكالسيكية  .نظريات -6 المنوال

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

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

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 



   

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -0

 -0 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

6- 

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

 نظرية  الذكاءات المتعددة جاردنر –حطب 

 ادخال االنواع الحديثة لمذكاءات -6

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

 

 



   

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -01

 توصيف التطوير مجاالت التطوير 

النظريات الحديثة مثال نظرية ابو -
حطب     ) النموذج الرباعى  

 -مكوناتو مع تفسير كل مكون

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

النظرية من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء  

 المسئول عن التنفيذ طوير توقيت الت

 د.منى سعيد

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

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر 

 

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

                                      سعيد منى د       : التوقيع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

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

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 داخميةالمراجعة النظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 0111  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 ( راسب7    )        ناجح 0111  نتيجة االمتحان -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -
 عمييا

 -جيد 86 -جيد جدا  616 -ممتاز 695
 مقبول03

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 معنى األحصاء 
 أىميتيا 

 التعميمىتعريف عمم النفس -0

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 التعميمىاىمية دراسة عمم النفس -6

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال



   

 

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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

استراتيجيات تحسين التفكير -01 تطبيقات عمى االختبارات
 االبتكارى 

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

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

المحاضرات  – الحوار –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 النظرية

االمتحانات  –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 النظرية

 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -



   

 

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 التطبيقى

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -1

 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

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

 التطبيقى

  

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير   مجاالت التطوير 

 د.منى سعيد

قبل تدريس  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
 المقرر 

 لجنة شراء الكتب 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

قبل تدريس 
 المقرر

المحاضرون 
المساهمون فى 
 تدريس المقرر 

                               د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

                                      د منى سعيد       : التوقيع

  2121التاريخ  :     /   /   



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
6107/ 6106الصحة النفسية واالرشاد النفسى عا م تقرير مقرر دراسي  

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

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 436 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 436 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1   -ناجح 436 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 046  -ممتاز 35 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

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

 العصف الذهنى  االستنتاج
           نظري  طريقة تقويم الطالب -

 شفوي  
     أعمال فصمية 

 

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



   

 

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
مجاالت التطوير 

 : 
وجود ساعات  -

 عممى
 

 : توصيف التطوير
  

ان يكون لكل مادة ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 
 

    
  

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

 

 

 

  



   

 

 6108/ 6107الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام   دراسي مقرر تقرير

 . والنفسية التربوية العموم: .. قسم

 -: أساسية معمومات – أ

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  المقرر اسم 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة  المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  6     )  المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 1

 417 بالمقرر الممتحقين الطالب عدد -

 414  االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

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

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

 مقبول(    09   )       جيد(  43  ) 

 

 -: المقرر تدريس – 2

 %011 لممقرر األساسي المحتوي من تدريسه تم لما

 %011  المقرر بمحتوي بالتدريس القائمين التزام مدي -

 %011 المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدي -

  الذهنى العصف – المناقشة -نظرية محاضرات والتعمم التعميم أساليب -



   

 

 االستنتاج

            نظري الطالب تقويم طريقة -

 شفوي  

      فصمية أعمال

 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3

  متوافرة العممية المراجع -

  متوافرة المعينة الوسائل-

  متوافرة والخامات المستمزمات -

 ال توجد  -:وتنظيمية إدارية قيود -4

 %97  -:لممقرر الطالب تقويم نتيجة -5

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

  زيادة عدد الساعات -2

  ( وجدت إن) الخارجيين المراجعين مالحظات -7

  السابق العام في التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما -8

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

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -11

 :  التطوير مجاالت

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

 عالج طرق تحديث -2
  النفسية االضطربات

 : التطوير توصيف

تحديث المحتوى بما  -
يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 

فصل محتوى المنهج  -
الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 :  التطوير توقيت

 العام القادم

 :التنفيذ عن المسئول

 أ.د أمانى عبد المقصود

 

 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  



   

 

  الساعات عدد زيادة-3

 عممى ساعات وجود -4

 

 االرشاد النفسى 

ان يكون لكل مادة  -
ساعات نظرى وآخرى 

 عممية لكل اسبوع 

    

  

                                المقصود عبد أمانى د.أ  :   المادة منسق اسم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 6108/6109الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي

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

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

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

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 –تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة النفسية  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى (



   

 

 زيادة عدد الساعات -6
 عمل ساعات عممى  -3

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

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

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

 االرشاد النفسى (
تحديث طرق عالج  -6

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

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما يتفق مع  -

تطور طرق االرشاد وطرق 
 العالج النفسى 

فصل محتوى المنهج الى  -
مقررين وهما مادة الصحة 

 النفسية ومادة االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة ساعات  -

 نظرى وآخرى عممية لكل اسبوع 

 : ير توقيت التطو 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 

 قسم العموم التربوية والنفسية  

    
  

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

                      أ.د أمانى عبد المقصود                      التوقيع 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 6109/6161الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي
 

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 996 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب (%1.0)    ناجح  % 89.5 نتيجة االمتحان  -
  عميها النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين -
 

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

    -: المقرر تدريس – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر

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

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

 وظائف الصحة النفسية  –المنحى االسالمى -3 

كيــــف تحــــافظ عمــــى صــــحتك  –مظــــاهر الصــــحة النفســــية -4 
 النفسية 

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

 معايير السواء والالسواء –مفهوم السواء والالسواء -6 



   

 

 الفروق بينهما  –مفهوم االضطرابات النفسية والعقمية -7 

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

العوامـــل النفســـية كســـبب لالضـــطرابات العقميـــة واألمـــراو -9 
 النفسية

 دراسة القمق -01 

دراسة بعو االضطرابات العقمية -00   

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

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

 االستنتاج
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

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



   

 

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

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

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

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما  -

يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 
فصل محتوى المنهج  -

الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة  -

ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 صودأ.د أمانى عبد المق

 
 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  

  
                           أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 

                                                                   المقصود عبد أمانى :  التوقيع
  2121التاريخ  :     /   /   
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 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل



   

 

 - 2 - 

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
 

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

1- 

2- 



   

 

 - 3 - 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8



   

 

 - 15 - 

  -2 في العام السابق
3-  

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية
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 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6106  /6107 )    

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 وال سمير شرف د / ن

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 61,23( ممتاز    102)   

 % 45,22( جيد جدا   97)     

 % 27(جيد     117)   

 % 85,26( مقبول   116)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

ن المحتوي األساسي % لما تم تدريسو م -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -إدارية وتنظيمية: قيود -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

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



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

داد بنك أسئمة إع إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

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

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود  

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6107  /6108   )  

 التربوية والنفسية  قسم : .العموم

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 

 

 



   

 

 -تخصصة :معمومات م –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 610 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 606 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 صمين عميياالحا

 % 11,19( ممتاز    116)   

 % 66,33( جيد جدا   204)     

 %20 ,79(جيد     126)   

 % 23,26( مقبول   159)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 س بناؤه     منيج وأمفيوم ال

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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



   

 

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 -1)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

) 2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -وير لممقرر لمعام القادم :خطة التط -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
   المختمفة لمتقويم

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

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

 رئيس مجمس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                                

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6108  /6109   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -ية :معمومات أساس –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 756 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 53,9( ممتاز    73)   

 % 55,33( جيد جدا   257)     

 %29 ,37(جيد     225)   

 % 62,23( مقبول   181)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 مكونات ( المنيج    عناصر )

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 تطوير المناىج  ل

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

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



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير االت التطوير مج

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

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

                                إيمان حمدى عماررئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6109  /6161   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 مين بالتدريسعدد القائ 7

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

 .د / سماح حممى يس   أ

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال سمير شرف 

 & د/صالح عالم د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1007 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 989 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          9988    ( ناجح 988)     عدد   نتيجة االمتحان  -



   

 

 %               0 ,10     ( راسب   1)   عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 27( ممتاز    272)   

 % 7,20( جيد جدا   208)     

 %27 ,61(جيد     278)   

 % 91,22( مقبول   231)      

 ، %2( ا1%  ، ر.ل )1 ,69(  17غياب )

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 ر ) مكونات ( المنيج   عناص

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 



   

 

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

  (   أنشطة فصمية ) .  

( . منصات تعميمية اليكترونية ) 

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

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

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

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

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

 إضافة تطبيقات جديدة وأمثمة عممية . -2

 .  onlineتصميم أنشطة واختبارات تكوينية  -3



   

 

)إن وجدت المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
) 

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد مجموعة انشطة  إمكانيات التدريس 
تعميمية متنوعة 

متنوعة بين التدريس 
المباشر والتدريس عن 

 بعد 

مساىمون فى المحاضرون ال قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون المساىمون فى  أثناء تدريس المقرر
تدريس المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

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

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

                                إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6106  /6107  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

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

  د/ صباح عبد الحكم

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 421 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 421 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

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



   

 

 %6,34( جيد جدا  146)      الحاصمين عميها

 %       6,21(جيد  91)    

 %5,28( مقبول    121)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -:مقترحات تحسين المقرر  -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

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

1- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير تطوير مجاالت ال

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
ون فى تدريس المساهم
 المقرر 



   

 

 المختمفة لمتقويم  

 

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

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( طرق 

(6107  /6108  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 611 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 617 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

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



   

 

 %89,37( جيد جدا  231)      الحاصمين عميها

 %       22,38(جيد  232)    

 %37,11( مقبول    63)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     رر الم محتوى
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

2-  

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
تدريس المساهمون فى 



   

 

 المقرر  المختمفة لمتقويم  

 

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

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي                                            

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6108  /6109  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 د/ صباح عبد الحكم 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 762 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

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



   

 

 %88,21( جيد جدا  161)      الحاصمين عميها

 %       19,11( جيد  85)    

 %72,34( مقبول    266)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 االموضوعات التي تم تدريسه -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 التقويم ) التقويم وفمسفة الجودة ( 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -



   

 

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

2-  

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 



   

 

 المقرر  مختمفة لمتقويم  ال

 

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

 د / نوال شرف & د / إسالم عبد الحميد                                               

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي                                               

 طرق تدريس نوعية ) الفرقة الرابعة ( 

(6109  /6161  ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 طرق تدريس نوعية  اسم المقرر 1

 دريس المناهج وطرق الت التخصص 2

 الفرقة الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 4 عدد القائمين بالتدريس 7

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

  صالح عالم د/ 

 د  / نوال سمير شرف 

 د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1111 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 993 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 %                           7 , 55    ( راسب75)  عدد  



   

 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 %   5,4   ( ممتاز  42)    

 %37,13  ( جيد جدا  132)     

 %       29, 18   ( جيد  267)    

 %96,51 ( مقبول    477)    

 -تدريس المقرر : – 6

 %111 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 2 المفاهيم التربوية   

 11 األهداف التربوية 

 4 التخطيط لمتدريس 

 4 طرائق التدريس 

 4 الوسائل التعميمية 

 2 الجودة (  التقويم ) التقويم وفمسفة
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    ()     

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



   

 

 %      )      ( شفوي81( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

( أعمال فصمية )عممي 21 )       ( % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

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

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

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

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

 لطالبية عند تنفيذ المقرر زيادة التفاعل والمشاركة ا -3

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات  -1

 عمل بنك أسئمة لممقرر -2

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

1- 

2- 

 -ة التطوير لممقرر لمعام القادم :خط -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 



   

 

 لممكتبة 

إعداد أنشطة متنوعة  إمكانيات التدريس 
تتناسب مع الفروق 

الفردية اختبارات 
 (   onlineة ) تكويني

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر 

 

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

 & د / إسالم عبد الحميد                              صالح عالم د /                   

 إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ.د / 

 

 


