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 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 تصميم التعلم المدمج  

 (  2020) ميدانية  المقرر : تربية  

   الرابعة الفرقة : 
  _________________ 

 التدريب الميداني في مدارس التربية والتعليم  

 الموضوع  

عدد  

ساعات  

   التدريب 
 أهداف التعلم   

طرق 

   التدريب ا

أدوات  

 التقييم  

مصادر  

 التعلم  
 المراجع  

المشاهدة       والضعف   القوة  مواقف   وتحديد  استمارات 
ومناقشة    بالمدرسة   التعلم  ومصادر   المدرسين  اداء  في

 الطالب في بنود االستمارة. 

لقاء  
ميداني  
 عملي  

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ
يحدد عناصر الدرس  علميًا   1/أ /3

 التحضير  روكتابيًا في دفت

علم المناسبة يعرض تقنيات الت 2/أ/3
 للدرس المخطط 

يتعرف علي  المناهج الدراسية  3/أ/3
المختلفة التي يدرسها المتعلمين 

 بالمدرسة . 

يوضح جوانب القوة وجوانب  4/أ/3
الضعف في المناهج الدراسية المختلفة 

 وفقا لطبيعة المادة التعليمية .

يحدد مصادر التعلم المختلفة   5/أ/3

لقاااااااااا  ا  -

 تنشااااااااااي ية 

  نقااد وحوارا

حااااااااااااااو  

 بنوداالستم رة  

 

 

توزيااااااااااااا  

المهااااااا ارا  

 علي ال الب 

 

في المن قشة    -

كيفيااااة تنفياااا  

المهااااااااااااا م 

لكاا   الم لوبة 

 .مه رة  

 

أسئئئئئئئئئئئئئئئئئ لة  -
سئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئر عة 

  ومناقشات
  
ت لقئئئئئئئئئئئاءا -

 اسبوعية  
 
أنشاااا ة  -

 فصلية . 

 

 

دفتئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئر  -
 التحضير 

دليئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  -
التربيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئة 
 الميدانية  

 
المراجئئئئئئئ  -

العلميئئئئئئئئئئئئئئئئئة 
 المقترحة.

  
كتئئئئئئئئئئئئاب  -

طئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئر  
التئئئئئئئئئئئئدر   

 المقرر

(، دليئ  2016صباح عبئد الحمئم محمئد  
التربيئئئئئئة الميدانيئئئئئئئة للطالئئئئئئب المعلئئئئئئئم فئئئئئئئي 

يئئئئئئئة التربيئئئئئئئة التخصصئئئئئئئات النوعيئئئئئئئة ، كل
جامعئئة المنوةيئئة، وحئئدة التربيئئة –النوعيئئة 

 .الميدانية بالكلية
( أساليب جديدة في 1991جيم  راس   

التعلئئيم والئئئتعلم ي تصئئميم واتتيئئئار وتقئئئو م 
الوحئئئئئئدات التعليميئئئئئئة الصئئئئئئ يرة ، ترجمئئئئئئة 
احمئد تيئرك كئا م، القئاهرة، دار النهضئة 

 العربية.
( االدارة الصئئئئئ ية 2003فتحئئئئئي هئئئئئارو   

 عما ،دار وائ  للطباعة. ،3،ط

  الخطة   اعداد  في  والمشاركة  المشاهدة  جلسات  استمرار
 سينتجها   التي  التعلم  لمصادر  والتخطيط  التدر سية

 المعلم  الطالب

6  
 ساعات  

  والمشرف  المتعاو    المعلم  باشراف  المص ر  التدر  
 التعلم مصادر وتصميم التربوك 

6   

   6 التحضير. في  والبدء  التدر   المص ر   
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سية وتصائص وفقا لطبيعة المادة الدرا   6 التدر   المص ر ومهارة التخطيط للدرس  
 المتعلمين واالممانيات المادية للمدرسة. 

يوضح تطة توز   المناهج    6/أ/3
 المعدة من قب  وزارة التربية والتعليم.

يوضح أهمية دفتر التحضير   7/أ/3
 للمادة الدراسية بالنسبة للمعلم والمتعلم .

يستعرض انواع التخطيط  8/أ/3
 للتدر   بشم  عام  

لتي يتكو  منها  يعدد العناصر ا 9/أ/3
 المنهج المدرسي.   

يشرح العالقة بين العناصر   10/أ/3
 المختلفة للمنهج الدراسي. 

يتعاو  م  ادارة المدرسة  11/أ/3
 و شارك في االنشطة الطالبية

يوضح المهارات االساسية   12/أ/3
للتعام  م  المتعلمين باتتالف  

 مستو اتهم دات  المؤسسة التعليمية.

اتتيار الوسائ    يحدد اس  13/أ/3
التعليمية  ومصادر التعلم واساليب 

التقو م التي تتناسب وطبيعة الموقف 

اسااااااات دام  -

اساااتراتيتي   

حديثااااة فااااي 

التااااااااادري  

العصاااااااااا  

، الااااااااا  ن  

خاااااااااااارا   

 المف  يم 

 

متموعااا    -

 تعلم تع ون 

) متموعااا   

  صغيرة (

 
 
 
 
 
متابعئئئئئئئئئئئئئة  -

التئئئئئئئئئئئئئئئئئئدر   
 المص ر 

 
التركيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  
علئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئي 
معينئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئات 

 التدر   
 

 مناقشات  
 
 
 

متابعئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئة 
 التحضير 

 
 
 
 
بنئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ   -

 المعرفة 
     

(، تطئئئئئور 2003محمئئئئئد عطيئئئئئة تمئئئئئي   
تكنولوجيئئئئئا التعلئئئئئيم ، القئئئئئاهرة ، دار  بئئئئئاء 

 للطباعة والنشر.
(، عمليئئئات 2003محمئئد عطيئئة تمئئي   

 تكنولوجيا التعليم ، القاهرة،دار الكلمة.
(،الوسئئئئئئئائ  2008محمئئئئئئئد علئئئئئئئي السئئئئئئئيد  

التعليميئئئة وتكنولوجيئئئا التعليم،القئئئاهرة، دار 
 الشرو .

(،االتصئا  2001مصطفي عبد السئمي   
والوسئئئئئئئئائ  التعليميئئئئئئئئة قئئئئئئئئراءات اساسئئئئئئئئية 
للطالئئئئئئب المعلم،القئئئئئئاهرة، مركئئئئئئ  الكتئئئئئئاب 

 للنشر 
(، التصئئئئئئميم 2011نبيئئئئئئ  جئئئئئئاد ع مئئئئئئي  

التعليمئئئي للوسئئئائط المتعئئئددة، المنيئئئا، دار 
الهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدك 
للنشئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئروالتوز  .
http://www.khayma.com/fheed

math/techer/ahdaf.htm 
http://www.omaniyat.com/vb/s

howthread.php 

 6 التدر   المص ر ومهارات تنفيذ الدرس  

 

  6 اتدر   المص ر واستكما  مهارات التنفيذ ا

 

تعلم تن فسي  

 6 التدر   المص ر ومهارة التقو م للتدر    تعلم فردي و

 6 التدر   المص ر ومهارة ادارة الفص   

  المعلم   لبالطا  تبرات  لمناقشة   الكلية  في   ندوة  اقامة
  نظر  وجهه   من  الميداني  التدر ب  برنامج  جدوك   لتحديد

 .الطالب

6 

 

الفعلي بواق   6 باشراف  يومياً   كاملتين  حصتين  التدر   
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والمناقشة وأثرها على العملية التعليمي.  التربوك  والمشرف المتعاو   المعلم
 التعليمية .  

يقترح أساليب للتعام  م   -3/ب/3
 االستراتيجيات والمهارات العملية .  

يبتكر طرقًا وأساليب حديثة دات    -4/ب/3
 .  العملية التعليمية 

يضبط المشملة الرئيسية عند   -5/ب/3
 تحضير الدروس . 

يصيغ األهداف التعليمية بطر قة  -6/ب/3
 يممن  ياسها .  

يصمم وسائ  تعليمية من  -7/ب/3
 إممانيات البي ة المتاحة . 

يقار  بين الوسائ  التعليمية  -8/ب/3
 البصر ة والسمعية . 

يتممن من استخدام أدوات التقو م   -9/ب/3
 بتكرة للحمم على أداء . الم
 المهارات المهنية والعملية :  -ج
يختبر تطوات تحضير الدروس  -3ج//3

 وأهميتها فى العملية التعليمية .  
يطبق االستراتيجيات الحديثة فى   -4/ج/3

 التدر   .  
يمشف عن األسلوب األمث   -5/ج/3

 
 
 
 

اشئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئراف 
 الموجهين 

 
 
 
 
 
 
 

التواصئئئئئئئئئئئئئئئئ  
مئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  
المئئئئئئئئئئئئوجهين 
ومئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئديرك 

 المدارس
 

تقييم مئديرك 

http://banha-
elhadetha.ba7r.org 

http://www.almdares.net/vz/for
umdisplay.php 

http://readlearn.hooxs.com 
http://education.own. 

Com/forum  
http://educationaden. 

Webs.com 
 

 ومس ولية   باستقاللية  يوميا   كاملتين  حصتين  تدر    
 .التعلم مصادر انتاج في والبدء كاملة

6 
 

  اطار   في  يومياً   حصتين  تدر    في  االستمرار
 مصادر انتاج واستمرار التدر   عن الكاملة المس ولية

 .التعلم

6 

  علي   والتدر ب  يوميا  حصتين  تدر    في  االستمرار
 . التعلم لمصادر  المناسبة التقو م مهارات

 

 

 

 تقييم المهارات االساسية 

   التخطيط واعداد الدرس  

 

 

6 
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 مراح  التدر     و الدرس  تنفيذ

 

      ووسائ  التقو م تقو م الدرس 

 

 ادارة الصف التعليمي 

 إلعداد الوسائ  التعليمية .  
ديثة  يطبق أدوات التقو م الح -6/ج/3

 للحمم على األداء الجيد. 
يختار بدقة األهداف التعليمية  -7/ج/3

 المناسبة للدرس .
يستخدم الوسائ  التعليمية لتسهي   -8/ج/3

 عملية التعلم .     
 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يعم  ضمن فر ق و فهم سلوك  -1د//3

 الجماعة . 
فى  يظهر مهارات القيادة واإلدارة  -2/د/3

التو يف األمث  لتعام  الطالب م  
 االستراتيجيات الحديثة فى التدر   . 

يقدر أهمية مهارات االتصا   -4/د/3
 الفعا  م  الطالب .  

يساعد زمالئه عند اإلعداد لتنفيذ  -6/د/3
 وسيلة تعليمية .  

يعرض المعلومات و فسر الحقائق   -7/د/3
 شفاهة وكتابة . 

 
 

المئئئئئئئئئئئئئئئئدارس 
 والموجهين 

 
 
 

متابعئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئة 
دفئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاتر 
التحضئئئئئئئئئئئئير 
مئئئئئئن تئئئئئئال  
المشئئئئئئئئئئئئئئئئئرف 

 االكاديمي
 
 

لجنئئئئئة تقيئئئئئيم 
تابعئئئئئة لكئئئئئ  
قسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئم 

   اكاديمي

 



   

 

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

 
 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 
 -معمومات أساسية : –أ 

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

 االمتحانات
 نظام المراجعة الداخمية

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

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

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

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

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

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

 نظريات الذكاء الحديثة   -7 مقاييس التشتتالمدى

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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



   

 

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

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



   

 

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

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم نفس تعميمي ) فروق فردية (  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

 ( عممى1) –( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 356 : عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 351 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

 الحاصمين عميياالنسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

  

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

 

 

 

 



   

 

 موضوعات المقرر-تدريس المقرر : – 2

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

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 اىمية دراسة عمم النفس التربوى -6

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

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

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

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

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

 استراتيجيات تحسين التفكير الناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر -

 %011 - مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  : أساليب التعميم والتعمم -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  : طريقة تقويم الطالب -

   -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - :  المراجع العممية -

 متوفرة - :  الوسائل المعينة-

 متوفرة- :  المستمزمات والخامات -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 -0 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

6- 

3- 

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 السابق

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

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

 تم تنفيذ المقترحات السابقة الذكر-0

 

 

 



   

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

التطوير مجاالت 
: 

 المحتوى -
عدد ساعات  -

 المقرر

 :توصيف التطوير

النظريات الحديثة مثال  -
نظرية ابو حطب ) 
النموذج الرباعى  

مكوناتو مع تفسير كل 
 -مكون

نظرية الذكاءات  -
لجاردنر ) تفسير 

مبادىء  –النظرية 
نات النظرية –النظرية 

من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء

 توقيت التطوير

 الحالىالعام 

 المسئول عن التنفيذ

 د منى سعيد

 

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

                                       د منى سعيد       : التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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

 قسم : ..العموم التربوية والنفسية ..

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 تعريف عمم النفس التربوى  -0 أىميتيا و معنى األحصاء 

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

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 الذكاء الكالسيكية  .نظريات -6 المنوال

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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

 استراتيجيات تحسين التفكير االبتكارى -01 تطبيقات عمى االختبارات

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

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 



   

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 المحاضرات النظرية –الحوار  –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 االمتحانات النظرية –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -0

 -0 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

6- 

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

 نظرية  الذكاءات المتعددة جاردنر –حطب 

 ادخال االنواع الحديثة لمذكاءات -6

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

 

 



   

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -01

 توصيف التطوير مجاالت التطوير 

النظريات الحديثة مثال نظرية ابو -
حطب     ) النموذج الرباعى  

 -مكوناتو مع تفسير كل مكون

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

النظرية من ذكاءات متعددة مع 
 تفسير كل ذكاء  

 المسئول عن التنفيذ طوير توقيت الت

 د.منى سعيد

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

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر 

 

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

                                      سعيد منى د       : التوقيع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

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

 -معمومات أساسية : –أ 

 عمم النفس التعميمى )فروق فردية(  اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

 داخميةالمراجعة النظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1

 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 0111  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 ( راسب7    )        ناجح 0111  نتيجة االمتحان -

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين  -
 عمييا

 -جيد 86 -جيد جدا  616 -ممتاز 695
 مقبول03

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 محتوى المقـرر النظرى محتوى المقـرر العممى

 معنى األحصاء 
 أىميتيا 

 التعميمىتعريف عمم النفس -0

 الجداول التكرارية 
 المدرج التكرارى 

 التعميمىاىمية دراسة عمم النفس -6

 تعريف الفروق الفردية  -3 المنحنى التكرارى –المضمع التكرارى 

 العوامل المؤثرة عمى الفروق الفردية-4 المتوسظ

 تعرف وخصائص الذكاء  -5 الوسيط

 نظريات الذكاء الكالسيكية  .-6 المنوال



   

 

 مقاييس التشتت
 المدى

 نظريات الذكاء الحديثة   -7

 انواع الذكاء-8 االنحراف المعيارى

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

استراتيجيات تحسين التفكير -01 تطبيقات عمى االختبارات
 االبتكارى 

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

 استراتيجيات تحسين التفكيرالناقد -06 تطبيقات عمى العصف الذىنى

 

 

 % 011 لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر

 %011 مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر 

 %011 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

المحاضرات  – الحوار –المناقشة  أساليب التعميم والتعمم:  -

 النظرية

االمتحانات  –االعمال  الفصمية  طريقة تقويم الطالب:  -

 النظرية

 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 متوفرة - المراجع العممية :  -

 متوفرة - الوسائل المعينة : -



   

 

 متوفرة- المستمزمات والخامات :  -

 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

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

 التطبيقى

 زيادة عدد ساعات المقرر الى اريع ساعات -1

 -1 مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت ( -7

2- 

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

 التطبيقى

  

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

 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير   مجاالت التطوير 

 د.منى سعيد

قبل تدريس  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
 المقرر 

 لجنة شراء الكتب 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب  إمكانيات التدريس 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

قبل تدريس 
 المقرر

المحاضرون 
المساهمون فى 
 تدريس المقرر 

                               د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

                                      د منى سعيد       : التوقيع

  2121التاريخ  :     /   /   



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 1 - 

 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل



   

 

 - 2 - 

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
 

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

1- 

2- 



   

 

 - 3 - 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 4 - 

 9109/9191 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية الواقعيةفمسفة التربية 

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية

 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتطبيقات التربوية ل
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 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -المقرر :مقترحات تحسين  -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

 المحاضر المسئول عن  تدريس قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

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

  

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

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

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

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

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

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

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

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 الفمسفة وفمسفة التربية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية المثالية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية الواقعية

 4 وتطبيقاتها التربوية فمسفة التربية البراجماتية

 4 فمسفة التربية اإلسالمية
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 4 فمسفة التربية اإلسالميةالتربوية ل التطبيقات

 2 الجودة في التعميم الجامعى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

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

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

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

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 

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

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

1- 

2- 

3- 

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

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد/  اسم منسق المادة: 

 2020التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 19 - 

 

 

 

 



   

 

 
6107/ 6106الصحة النفسية واالرشاد النفسى عا م تقرير مقرر دراسي  

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

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  اسم المقرر 0
 جميع التخصصات  التخصص 6
 الرابعة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  6     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 436 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 436 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 1   -ناجح 436 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 046  -ممتاز 35 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عميها -

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

 العصف الذهنى  االستنتاج
           نظري  طريقة تقويم الطالب -

 شفوي  
     أعمال فصمية 

 

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



   

 

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

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -11
مجاالت التطوير 

 : 
وجود ساعات  -

 عممى
 

 : توصيف التطوير
  

ان يكون لكل مادة ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 
 

    
  

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

 

 

 

  



   

 

 6108/ 6107الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام   دراسي مقرر تقرير

 . والنفسية التربوية العموم: .. قسم

 -: أساسية معمومات – أ

 الصحة النفسية واالرشاد النفسى  المقرر اسم 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

 الرابعة  المستوي/  الفرقة 3

  نظري(  6     )  المعتمدة الساعات/  الوحدات عدد 4

 الداخمية المراجعة نظام االمتحانات لجنة الختيار المتبع النظام 5

 متوفر غير لالمتحان الخارجية المراجعة نظام 6

 عضو فقط بالتدريس القائمين عدد 7

 -: متخصصة معمومات – ب

 -: اإلحصائيات – 1

 417 بالمقرر الممتحقين الطالب عدد -

 414  االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

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

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

 مقبول(    09   )       جيد(  43  ) 

 

 -: المقرر تدريس – 2

 %011 لممقرر األساسي المحتوي من تدريسه تم لما

 %011  المقرر بمحتوي بالتدريس القائمين التزام مدي -

 %011 المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدي -

  الذهنى العصف – المناقشة -نظرية محاضرات والتعمم التعميم أساليب -



   

 

 االستنتاج

            نظري الطالب تقويم طريقة -

 شفوي  

      فصمية أعمال

 -: لمتدريس المتاحة اإلمكانات -3

  متوافرة العممية المراجع -

  متوافرة المعينة الوسائل-

  متوافرة والخامات المستمزمات -

 ال توجد  -:وتنظيمية إدارية قيود -4

 %97  -:لممقرر الطالب تقويم نتيجة -5

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

  زيادة عدد الساعات -2

  ( وجدت إن) الخارجيين المراجعين مالحظات -7

  السابق العام في التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما -8

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

 

 -: القادم لمعام لممقرر التطوير خطة -11

 :  التطوير مجاالت

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

 عالج طرق تحديث -2
  النفسية االضطربات

 : التطوير توصيف

تحديث المحتوى بما  -
يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 

فصل محتوى المنهج  -
الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 :  التطوير توقيت

 العام القادم

 :التنفيذ عن المسئول

 أ.د أمانى عبد المقصود

 

 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  



   

 

  الساعات عدد زيادة-3

 عممى ساعات وجود -4

 

 االرشاد النفسى 

ان يكون لكل مادة  -
ساعات نظرى وآخرى 

 عممية لكل اسبوع 

    

  

                                المقصود عبد أمانى د.أ  :   المادة منسق اسم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 6108/6109الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي

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

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

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

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 –تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة النفسية  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مقرر االرشاد النفسى (



   

 

 زيادة عدد الساعات -6
 عمل ساعات عممى  -3

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

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

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

 االرشاد النفسى (
تحديث طرق عالج  -6

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

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما يتفق مع  -

تطور طرق االرشاد وطرق 
 العالج النفسى 

فصل محتوى المنهج الى  -
مقررين وهما مادة الصحة 

 النفسية ومادة االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة ساعات  -

 نظرى وآخرى عممية لكل اسبوع 

 : ير توقيت التطو 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 أ.د أمانى عبد المقصود

 
 

 قسم العموم التربوية والنفسية  

    
  

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

                      أ.د أمانى عبد المقصود                      التوقيع 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 6109/6161الصحة النفسية واالرشاد النفسى عام  تقرير مقرر دراسي
 

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

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 0117 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 996 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب (%1.0)    ناجح  % 89.5 نتيجة االمتحان  -
  عميها النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين -
 

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

    -: المقرر تدريس – 2

  الموضوعات التي تم تدريسها -

 محتوى المقـرر

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

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

 وظائف الصحة النفسية  –المنحى االسالمى -3 

كيــــف تحــــافظ عمــــى صــــحتك  –مظــــاهر الصــــحة النفســــية -4 
 النفسية 

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

 معايير السواء والالسواء –مفهوم السواء والالسواء -6 



   

 

 الفروق بينهما  –مفهوم االضطرابات النفسية والعقمية -7 

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

العوامـــل النفســـية كســـبب لالضـــطرابات العقميـــة واألمـــراو -9 
 النفسية

 دراسة القمق -01 

دراسة بعو االضطرابات العقمية -00   

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

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

 االستنتاج
 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي
 أعمال فصمية

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة المراجع العممية -
 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
تقسيم المقرر الى مقررين ) مقرر الصحة  -0 -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

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



   

 

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

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

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

 : توصيف التطوير
تحديث المحتوى بما  -

يتفق مع تطور طرق 
االرشاد وطرق العالج 

 النفسى 
فصل محتوى المنهج  -

الى مقررين وهما مادة 
الصحة النفسية ومادة 

 االرشاد النفسى 
ان يكون لكل مادة  -

ساعات نظرى وآخرى 
 عممية لكل اسبوع 

 : توقيت التطوير 
 العام القادم

 :المسئول عن التنفيذ
 صودأ.د أمانى عبد المق

 
 

قسم العموم التربوية 
 والنفسية  

  
                           أ.د أمانى عبد المقصود  اسم منسق المادة : 

                                                                   المقصود عبد أمانى :  التوقيع
  2121التاريخ  :     /   /   

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6106  /6107 )    

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 وال سمير شرف د / ن

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 61,23( ممتاز    102)   

 % 45,22( جيد جدا   97)     

 % 27(جيد     117)   

 % 85,26( مقبول   116)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

ن المحتوي األساسي % لما تم تدريسو م -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -إدارية وتنظيمية: قيود -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

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



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

داد بنك أسئمة إع إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

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

 رئيس مجمس القسم : أ.د / أمانى عبد المقصود  

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6107  /6108   )  

 التربوية والنفسية  قسم : .العموم

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 

 

 



   

 

 -تخصصة :معمومات م –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 610 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 606 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 صمين عميياالحا

 % 11,19( ممتاز    116)   

 % 66,33( جيد جدا   204)     

 %20 ,79(جيد     126)   

 % 23,26( مقبول   159)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 س بناؤه     منيج وأمفيوم ال

 6 عناصر ) مكونات ( المنيج   

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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



   

 

 (  )>85 

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

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 لتطوير المناىج  

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 -1)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

) 2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -وير لممقرر لمعام القادم :خطة التط -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
   المختمفة لمتقويم

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

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

 رئيس مجمس القسم : أ .د / أمانى عبد المقصود                                

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6108  /6109   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -ية :معمومات أساس –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس   

 د / نوال سمير شرف 

 د / صباح عبد الحكم 

 د / إسالم عبد الحميد 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0



   

 

 766 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 756 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 53,9( ممتاز    73)   

 % 55,33( جيد جدا   257)     

 %29 ,37(جيد     225)   

 % 62,23( مقبول   181)      

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 مكونات ( المنيج    عناصر )

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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



   

 

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 تطوير المناىج  ل

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

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

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2 - 

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



   

 

 -2 السابق

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير االت التطوير مج

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساىمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

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

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

                                إيمان حمدى عماررئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 الفرقة الرابعة  -المناهج

 (6109  /6161   ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 المناىج    اسم المقرر 1

 المناىج وطرق التدريس  التخصص 2

 الفرقة الرابعة   الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 5 مين بالتدريسعدد القائ 7

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

 .د / سماح حممى يس   أ

 د / صباح عبد الحكم & د / نوال سمير شرف 

 & د/صالح عالم د / إسالم عبد الحميد 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1007 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 989 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          9988    ( ناجح 988)     عدد   نتيجة االمتحان  -



   

 

 %               0 ,10     ( راسب   1)   عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 % 27( ممتاز    272)   

 % 7,20( جيد جدا   208)     

 %27 ,61(جيد     278)   

 % 91,22( مقبول   231)      

 ، %2( ا1%  ، ر.ل )1 ,69(  17غياب )

 -تدريس المقرر : – 6

 %100 الموضوعات التي تم تدريسيا -

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 4 مفيوم المنيج وأسس بناؤه    

 6 ر ) مكونات ( المنيج   عناص

 6 تنظيمات المناىج الدراسية   

 6 تطوير المنيج  

 4 جودة المنيج    

 4 أسس وتوجيات لمناىج المستقبل 
 

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

 (  )>85 

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

   ( )>85 



   

 

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

  (   أنشطة فصمية ) .  

( . منصات تعميمية اليكترونية ) 

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

 %      )      ( شفوي80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )20     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

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

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

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

 إضافة تطبيقات جديدة وأمثمة عممية . -2

 .  onlineتصميم أنشطة واختبارات تكوينية  -3



   

 

)إن وجدت المراجعين الخارجيين مالحظات  -7
) 

1- 

2 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

 تعديل المحتوى العممى تبعًا لممستجدات فى المجال  -1

2- 

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

1- 

2- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد مجموعة انشطة  إمكانيات التدريس 
تعميمية متنوعة 

متنوعة بين التدريس 
المباشر والتدريس عن 

 بعد 

مساىمون فى المحاضرون ال قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناىج   

المحاضرون المساىمون فى  أثناء تدريس المقرر
تدريس المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

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

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

                                إيمان حمدى عمار رئيس مجمس القسم : أ .د / 

 

 



   

 

 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 / 

 

 



 
 2017-2016تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)قانون( اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعه )الفصل الدراسي االول( الفرقة / المستوي 3

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

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

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

 أ.م.د/دينا شاكر       عدد القائمين بالتدريس 7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 10 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 10 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 0.00%(   راسب عدد)  100) 10 ناجح عدد االمتحان نتيجة 

 )% 

 جيد جدا)  1(  %10ممتاز   )    2(    %20)  هاالنسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين علي

 مقبول 5(   %50)جيد   2(   20%

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

راجعة على ما سبق دراستة من قوالب آلية من م - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

ة و اساليب األداء اآللي  حيث الشكل و التكوين

 وما تتضمنه من تكنيكات .

زف الخانة االولى و التسليمة من سماعى ع -

 محمد القصبجى .راست 

زف الخانة الثانية من سماعى راست محمد ع -

 القصبجى .

زف الجزء األول و التسليمة من لونجا سلطانى ع -

  يكاه

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 ة .والمناقشإستراتيجية الحوار  - اساليب التعليم والتعلم

 ألدوار .إستراتيجية تبادل ا -

 يب العملي.إستراتيجية التدر -

 أعمال السنة: تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  )√(  العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة



 
 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %77.15         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

الطالب فى  لىعتوزيع توصيف المقرر  - مقترحات تحسين المقرر -6

 المحاضرة االولى.

ناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ ب -

 والطالب.

لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد ا -

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر.

 ال توجد إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

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

 االولى 

مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة 

 االولى

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب 

 لمجموعات صغيرة

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى هي واألسباب( من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل 

 عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

 منسق المقرر: أ.م.د/دينا شاكر      التوقيع :   التاريخ:     /      /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2018-2017تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)قانون( اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعه )الفصل الدراسي االول( الفرقة / المستوي 3

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

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

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

 أ.م.د/دينا شاكر       عدد القائمين بالتدريس 7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

  9 الملتحقين بالمقرر الطالبعدد 

 9 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 (  0.00)   %(    راسب عدد 100) 9ناجح عدد  االمتحان نتيجة% 

  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات

 الحاصلين عليها

 جيد جدا 1(  %11.11ممتاز   )   1(   11.11%) 

 مقبول 2(  %22.22جيد      )   5( 55.55%) 

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 ومراجعة على ما سبق دراستة من قوالب آلية من حيث الشكل  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 . و اساليب األداء اآللية وما تتضمنه من تكنيكات  التكوين

 انة االولى و التسليمة من سماعى راست محمدعزف الخ -

 القصبجى .

 نة الثانية من سماعى راست محمد القصبجى عزف الخا -

  زء األول و التسليمة من لونجا سلطانى يكاهعزف الج -

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 والمناقشة .إستراتيجية الحوار  - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي. -

 أعمال السنة: تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  )√(  العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4



 
 %86.79 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

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

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب.  -

 ر فىالتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصي -

 نهاية كل شهر.

 ال توجد إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى 

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى هي واألسباب( من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل 

 عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

 منسق المقرر: أ.م.د/دينا شاكر      التوقيع :   التاريخ:     /      /

 

  



 
 2019-2018تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)قانون( اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعه )الفصل الدراسي االول( الفرقة / المستوي 3

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

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

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

 أ.م.د/دينا شاكر       عدد القائمين بالتدريس 7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

  11 الملتحقين بالمقرر الطالبعدد 

 11 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 ( %18.18)  2 %(    راسب عدد 100)  9 ناحج عدد االمتحان نتيجة 

  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات

 الحاصلين عليها

 (   %9.09جيد جدا) 2 (  %18.18ممتاز   )    1 (    9.09%) 

 ضعيف2( %18.18) مقبول3(   %27.27جيد      )   1

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 ومراجعة على ما سبق دراستة من قوالب آلية من حيث الشكل  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 . و اساليب األداء اآللية وما تتضمنه من تكنيكات  التكوين

ماعى راست محمد سالتسليمة من عزف الخانة االولى و  -

 القصبجى .

 انة الثانية من سماعى راست محمد القصبجى .عزف الخ -

  زء األول و التسليمة من لونجا سلطانى يكاهعزف الج -

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 ة .إستراتيجية الحوار والمناقش - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي. -

 أعمال السنة: تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  )√(  العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المعينةالوسائل 

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %87.55 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5



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

 مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب. بناء -

 لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فىا -

 نهاية كل شهر.

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى 

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل 

تجهيز جزء اثرائى بالمقرر للطالب 

وجزء عالجى للطالب المتفوقين 

 الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر

التقويم البنائى المستمر للمقررمن 

خالل عقد اختبار قصير فى نهاية كل 

 شهر

 استاذ الماده اثناء التدريس

 منسق المقرر: أ.م.د/دينا شاكر      التوقيع :   التاريخ:     /      /

 

     

 



 
 2017-2016تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعه )الفصل الدراسي االول( الفرقة / المستوي 3

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

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

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس 7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 20 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 20 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

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

 ت النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرا

 الحاصلين عليها

جيد      )  5(    %25)   جيد جدا3(  %15ممتاز  ) 2( 10% )

 ضعيف2(   %10)  مقبول8(   40%

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

راجعة على ما سبق دراستة من قوالب آلية من حيث الشكل و م - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 و اساليب األداء اآللية وما تتضمنه من تكنيكات . التكوين

 راست محمد القصبجى .و التسليمة من سماعى  عزف الخانة االولى -

 الثانية من سماعى راست محمد القصبجى. عزف الخانة -

 زء األول و التسليمة من لونجا سلطانى يكاه .عزف الج -

   سلطانى يكاه )يورغو ( استكمال عزف لونجا -

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي. -

 أعمال السنة: تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  )√(  العلمية  المراجع

 غير متوافرة ) (

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 77.15 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5



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

 والطالب. االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

اية لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نها -

 كل شهر.

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد

العام  في التطويرمن مقترحات  تنفيذه ما تم -8

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى 

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء 

وجزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
 التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

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

  



 
 2018-2017تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعه )الفصل الدراسي االول( الفرقة / المستوي 3

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

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

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس 7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 8 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 8 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 (  0.00% (    راسب عدد) 100)   8  ناجح عدد االمتحان نتيجة% 

 ت النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرا

 الحاصلين عليها

 جيد جدا1(  %12.5ممتاز   )   2(    25%) 

 مقبول4(   %50جيد      )   1(   12.5%) 

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

راجعة على ما سبق دراستة من قوالب آلية من حيث الشكل و م - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 و اساليب األداء اآللية وما تتضمنه من تكنيكات . التكوين

 زف الخانة االولى و التسليمة من سماعى راست محمد القصبجى .ع -

 الثانية من سماعى راست محمد القصبجى. عزف الخانة -

 زء األول و التسليمة من لونجا سلطانى يكاه .عزف الج -

   سلطانى يكاه )يورغو ( استكمال عزف لونجا -

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - والتعلماساليب التعليم 

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي. -

 أعمال السنة: تقويم الطالب طريقة

 :األمتحان التطبيقى

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  )√(  العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 86.79         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5



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

 والطالب. االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

اية لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نها -

 كل شهر.

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى 

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
 التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

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

  



 
 2019-2018تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 عزف اله ثانيه أو غناء)عود( اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعه )الفصل الدراسي االول( الفرقة / المستوي 3

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

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

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

 د/ايمن حمدي عدد القائمين بالتدريس 7

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 12 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 12 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 (  16.66)  2 %(  راسب عدد 83.33)10ناجح عدد  االمتحان نتيجة  % 

 ت النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرا

 الحاصلين عليها

جيد )  1( %8.33) جيد جدا 2(  %16.66ممتاز )2( 16.66%) 

ضعيف 1(  %8.33ضعيف ) 1(  %8.33)   مقبول 5(   41.66%

 جدا

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

راجعة على ما سبق دراستة من قوالب آلية من حيث الشكل و م - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 و اساليب األداء اآللية وما تتضمنه من تكنيكات . التكوين

 ى راست محمد القصبجى .و التسليمة من سماععزف الخانة االولى  -

 الثانية من سماعى راست محمد القصبجى. عزف الخانة -

 زء األول و التسليمة من لونجا سلطانى يكاه .عزف الج -

   سلطانى يكاه )يورغو ( استكمال عزف لونجا -

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 إستراتيجية الحوار والمناقشة . - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 إستراتيجية التدريب العملي. -

 أعمال السنة: تقويم الطالب طريقة

ا استهامتحان الطالب في األسبوع السابع لبعض المقطوعات التي تم در 

 . 

 :األمتحان التطبيقى

قسم امتحان الطالب امام لجنه ثالثيه في التخصص مشكله من مجلس ال 

 في محتوي المقرر الدراسي في االسبوع الرابع عشر.

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  )√(  العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 



 
 متوافرة بدرجة محدودة  )√( ) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 87.21 نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

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

 والطالب. االستاذ بين للتواصل الكترونية مجموعة بناء -

اية لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فى نها -

 كل شهر.

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد

 في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 العام السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى 

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
 التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

     

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



 
 م2019/2020تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانية وغناء ) تشيللو (  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 ولالفصل الدراسي اال -رابعة الفرقة ال المستوى  / الفرقة •

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

الطالب • بالمقرر   عدد  لجميع الملتحقين 

 التخصصات 

 طالب 64

 طالب 64 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % (  96.87( ) 62ناجح عدد) 

 % ( 3.12)  ( 2راسب عدد )

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا  15% ( 23.43ممتاز، )%17( 26.56)

 مقبول  19%( 29.68جيد، ) %11( 17.18)

 تدريس المقرر  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر. -مقدمة - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 ( + األربيج. Two Octavesأداء سلم سي / الكبير ) -

- ( في  سي   سلم  أداء  على  باستخدام Two Octavesالتدريب   )

 األساليب المختلفة للقوس واإليقاعات المختلفة. 

 . Heft1 Dotzauerمن كتاب  2، 1تمرين رقم  -

 .2, 1مراجعة على أداء سلم سي / ك والتمرين رقم  -

 . The First Year Cello Methodsمن كتاب  28تمرين  -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 البيان العملي .  استراتيجية ▪ اساليب التعليم والتعلم

 لعب األدوار .  استراتيجية ▪

 التعلم التعاوني .  استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم االلكتروني .  -

 ( نظري              )      ( شفوي )   تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية    )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   ) ( الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 



 
 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد      أو     ما يترائى لك من رأي  قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 77.15         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

للطالب  - المقرر مقترحات تحسين  -6 بالمقرر  اثرائي  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 المتفوقين وجزء ابسط للطالب الضعفاء. 

 توفير مكتبة سمعية.  -

 توفير نوع معين من اآلالت )مضبوطة(  -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم  -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة االولى .  -1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى.  -2

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

  التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تكنولوجيا التعليم  تطوير  
بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ  

 والطالب
 استاذ الماده اثناء التدريس 

 المقرر نفيذتطوير ت
المحاضرة  مناقشة توصيف المقرر شفهيا في 

 االولى
 استاذ الماده بداية التيرم

 د/ هشام عزت عقل  اسم منسق المادة:   

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                     

 



 
 م2019/2020تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف اله ثانية وغناء ) تشيللو (  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 ثانيالفصل الدراسي ال -رابعة الفرقة ال المستوى  / الفرقة •

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

الطالب • بالمقرر   عدد  لجميع الملتحقين 

 التخصصات 

 طالب 57

 طالب 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % (  4(  )2ناجح عدد) 

 % (  0.00)   ( 0راسب عدد )

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا    0.00ممتاز، )1 % ( 50)

 %( مقبول 0.00جيد، ) %1( 50)

 تدريس المقرر  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر. -مقدمة - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 ( + األربيج. Two Octavesأداء سلم سي / الكبير ) -

- ( في  سي   سلم  أداء  على  باستخدام Two Octavesالتدريب   )

 األساليب المختلفة للقوس واإليقاعات المختلفة. 

 . Heft1 Dotzauerمن كتاب  2، 1تمرين رقم  -

 .2, 1مراجعة على أداء سلم سي / ك والتمرين رقم  -

 . The First Year Cello Methodsمن كتاب  28تمرين  -

 %100 القائمين بالتدريس بمحتوى المقررمدى التزام 

 % 85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 البيان العملي .  استراتيجية ▪ اساليب التعليم والتعلم

 لعب األدوار .  استراتيجية ▪

 التعلم التعاوني .  استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم االلكتروني .  -

 ( نظري              )      ( شفوي )   تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية    )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   ) ( الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 



 
 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد      أو     ما يترائى لك من رأي  قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 77.15         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

للطالب  - المقرر مقترحات تحسين  -6 بالمقرر  اثرائي  جزء  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 المتفوقين وجزء ابسط للطالب الضعفاء. 

 توفير مكتبة سمعية.  -

 توفير نوع معين من اآلالت )مضبوطة(  -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

تم  -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام   في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة االولى .  -1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى.  -2

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة 

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته 

  التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تكنولوجيا التعليم  تطوير  

بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ  

 والطالب

 استخدام المنصات التعليمية .

 . اثناء التدريس

 العام القادم . 

 استاذ الماده

 وحدة تطوير التعليم .

 المقرر نفيذتطوير ت
مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة  

 االولى
 استاذ الماده بداية التيرم

 د/ هشام عزت عقل  اسم منسق المادة:   

 التاريخ:   /   /                           التوقيع :                 

 



 

 (2017-2016) تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية  قسم

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع آلي  اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة الفرقة •

 ( عملي 1نظري + )  (1) عدد الوحدات •

 التربية الموسيقية إختيار مجلس قسم  لجنة ثالثية من  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •
 امتحان نظرى بجدول معلن بالكلية

 غير متوافر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

 محسن فكري الخطيب+عضو هيئة معاونة  /د  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب  57 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  57 االمتحان عدد الطالب اللذين أدوا  •

 االمتحان  نتيجة•

 

 %  100( 57) ناجح عدد  

 % 0.00راسب عدد )صفر( 

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها 

(59.65)%34   ( جيد 16%(  10.53ممتاز، 

 مقبول  1  %(1.75جيد، ) 6%(  28.04جداً)

 تدريس المقرر:  -2
 

 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 

  دراسة مفهوم التوزيع اآللي وأنواعه. - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

           دراسة أنواع اآلالت الموسيقية األُورسكترالية. -

دراسةةةةة ةيفيةةةةة توزيةةةةع العمةةةةد الموسةةةةيقي وإعةةةةداد   -

  لألُورةسترا.

       دراسة األساليب الفنية لألداء على اآلالت الوترية. -

 % 100<  التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر مدى 

 %  85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة.  اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي.

 أعمال السنة.  تقويم الطالب  طريقة

 االمتحان العملي. 



 
 .النظرياالمتحان 

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة  العلمية  المراجع

 غير متوفرة  الوسائد المعينة 

 بدرجة محدودة   متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -4

 % 76.01 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1 المقرر مقترحات تحسين  -6

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم باألخطاء.القصيرة بحضور 

إن   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير تنفيذ  ما تم -8

 العام السابق 

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار التقويم  -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 القصيرة بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

يتم ما -9 ما تنفيذ  لم  هي   من مقترحات ) 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصي  التطوير  التطوير مجاالت 

طرق تدريس  

 المحتوى 

الذهني  والعص   المناقشة  على  االعتماد 

 بدال من التلقين.
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

الطالب  تطوير تكنولوجيا  لتواصد  إلكترونية  مجموعة   المادةأستاذ  أثناء التدريس بناء 



 
 مع أستاذ المادة التعليم 

 تطوير تقويم المقرر 

اختبارات - البنائي عن طريق عقد  التقويم 

 قصيرة نهاية ةد فصد دراسي.

تصويب  - خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 أخطاء الطالب بحضورهم. 

ةد  - نهاية  الطالب  استبيان رضاء  توزيع 

 فصد دراسي.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 :   /   /   التاريخ:                     التوقيع              الخطيب محسن فكري /د: اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

  



 
 

 (2018-2017) تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع آلي  اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة الفرقة •

 ( عملي 1نظري + )  (1) عدد الوحدات •

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

 امتحان نظرى بجدول معلن بالكلية

 غير متوافر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

 محسن فكري الخطيب+عضو هيئة معاونة  /د  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1

  طالب  44 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  43 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

 %  100( 43) ناجح عدد  

 % 2.27( 1عدد )غائب  

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها 

(34.88  )%15 ( جيد 22%(  51.16ممتاز، 

 مقبول 1%(  2.32جيد، )5%(  11.62) جداً 

 تدريس المقرر:  -2

 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 

 مفهوم التوزيع اآللي وأنواعه.  دراسة ▪ األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

 دراسة أنواع اآلالت الموسيقية األُورسكترالية.           ▪

دراسةةةة ةيفيةةةة توزيةةةع العمةةةد الموسةةةيقي وإعةةةداد   ▪

 لألُورةسترا. 

 دراسة األساليب الفنية لألداء على اآلالت الوترية.     ▪

دراسةةة آالت الةةنفخ الخشةةبية والنحاسةةية ودورهةةا فةةي  ▪

 األُورةسترا.  

 % 100<  بالتدريس بمحتوى المقرر مدى التزام القائمين  

 %  85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة.  اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي.

 أعمال السنة.  تقويم الطالب  طريقة



 
 العملي. االمتحان 

 االمتحان النظري.

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة  العلمية  المراجع

 غير متوفرة  الوسائد المعينة 

 بدرجة محدودة   متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -4

 %  83.11         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1 المقرر مقترحات تحسين  -6

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم باألخطاء.القصيرة بحضور 

إن   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير تنفيذ  ما تم -8

 العام السابق 

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار التقويم  -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 القصيرة بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

يتم ما -9 ما تنفيذ  لم  هي   من مقترحات ) 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصي  التطوير  التطوير مجاالت 

طرق تدريس  

 المحتوى 

والعص   - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين. 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 
تطوير تكنولوجيا 

 التعليم 

لتواصد   - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة 
 المادةأستاذ  أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

عقد    - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصد   ةد  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي.

تقديم تغذية راجعة من خالل تصويب    -

 أخطاء الطالب بحضورهم. 

نهاية    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 ةد فصد دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 :   /   /   التاريخ:                     التوقيع              الخطيب محسن فكري /د: اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 (2019-2018) تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع آلي  اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة الفرقة •

 ( عملي 1نظري + )  (1) عدد الوحدات •

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

 امتحان نظرى بجدول معلن بالكلية

 غير متوافر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

 محسن فكري الخطيب+عضو هيئة معاونة  /د  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب  58 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  52 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

 %  100( 52) ناجح عدد  

 % 0.00راسب عدد )صفر( 

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها 

(21.15  )%11  ( جيد   9%(  17.30ممتاز، 

 جداً 

 مقبول  14%(  26.92جيد، ) %18( 34.61)

 تدريس المقرر:  -2
 

 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 

 األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

  
  مفهوم التوزيع اآللي وأنواعه. دراسة ▪

           أنواع اآلالت الموسيقية األُورسكترالية. دراسة ▪

راسةةةة ةيفيةةةة توزيةةةع العمةةةد الموسةةةيقي وإعةةةداد  د  ▪

  .لأُلوركسترا

     األساليب الفنية لألداء على اآلالت الوترية. دراسة ▪

دراسةةةةةةةلنفخلالةةةةةةواللالسيةةةةةةهاةلوالو  سةةةةةةاةلودور ةةةةةة ل ةةةةةة ل ▪
ل  اأُلوركسترا.

 % 100<  بمحتوى المقرر مدى التزام القائمين بالتدريس 

 %  85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة.  اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.



 
 استراتيجية التعلم الذاتي.

 أعمال السنة.  تقويم الطالب  طريقة

 االمتحان العملي. 

 .النظرياالمتحان 

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة  العلمية  المراجع

 غير متوفرة  الوسائد المعينة 

 بدرجة محدودة   متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -4

 %  85.32 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة توزيع توصةي   -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 القصيرة بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

إن   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير تنفيذ  ما تم -8

 العام السابق 

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

اختبةار التقويم البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد  -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 القصيرة بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.

يتم ما -9 ما تنفيذ  لم  هي   من مقترحات ) 

 واألسباب( 

 ال يوجد 



 
 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصي  التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى 

والعص   - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين. 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا 

 التعليم 

لتواصد   - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

عقد    - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصد   ةد  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي.

تغذية راجعة من خالل تصويب   - تقديم 

 أخطاء الطالب بحضورهم. 

نهاية    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 ةد فصد دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 :   /   /   التاريخ:                     التوقيع              الخطيب محسن فكري /د: اسم منسق المادة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2020-2019) تقرير مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم 

 معلومات اساسية  -أ 

 توزيع آلي  اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة الفرقة •

 عملي ( 1نظري + )  (1) عدد الوحدات •

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

 امتحان نظرى بجدول معلن بالكلية

 غير متوافر  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

 محسن فكري الخطيب+عضو هيئة معاونة  /د  عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -11

 طالب  64 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  64 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

 %  100( 64) ناجح عدد  

 % 0.00راسب عدد )صفر( 

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها 

 %( جيد جداً 0%( ممتاز، ) 0)

 مقبول   64%( 100%( جيد، )0)

 تدريس المقرر:  -12
 

 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 

 األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما

  
  مفهوم التوزيع اآللي وأنواعه. دراسة ▪

           أنواع اآلالت الموسيقية األُورسكترالية. دراسة ▪

راسةةةة ةيفيةةةة توزيةةةع العمةةةد الموسةةةيقي وإعةةةداد  د  ▪

  .لأُلوركسترا

     األساليب الفنية لألداء على اآلالت الوترية. دراسة ▪

دراسةةةةةةةلنفخلالةةةةةةواللالسيةةةةةةهاةلوالو  سةةةةةةاةلودور ةةةةةة ل ةةةةةة ل ▪
ل  اأُلوركسترا.

 % 100 بمحتوى المقرر مدى التزام القائمين بالتدريس 

 %  85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة.  اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية البيان العملي.



 
 استراتيجية التعلم الذاتي.

 التعليم اإلليكتروني. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب  طريقة

 االمتحان العملي. 

 .النظرياالمتحان 

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -13

 متوفرة بدرجة محدودة  العلمية  المراجع

 غير متوفرة  الوسائد المعينة 

 بدرجة محدودة   متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -14

 %  85.32 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1 المقرر مقترحات تحسين  -16

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

التقويم البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم باألخطاء.القصيرة بحضور 

مالحظات المراجعين   -17

 إن وجدت( ) الخارجيين

 ال توجد 

تم -18 مقترحات  تنفيذ  ما  من 

 العام السابق  في التطوير

توزيع توصةي  المقةرر علةى الطةالب فةي المحاضةرة -1

 األولى.

مناقشةةةة توصةةةي  المقةةةرر  ةةةفهياً مةةةع الطةةةالب فةةةي -2

 المحاضرة األولى.

البنائي المستمر للمقةرر مةن خةالل عقةد اختبةار التقويم  -3

 قصير نهاية ةد  هر.

االختبارات -4 تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 القصيرة بحضور الطالب وتعريفهم باألخطاء.



 
من مقترحات )  تنفيذ  لم يتم ما -19

 هي واألسباب( ما

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصي  التطوير  التطوير مجاالت 

طرق تدريس  

 المحتوى 

والعص   - المناقشة  على  االعتماد 

 الذهني بدال من التلقين. 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

من  - بدال  التعليمية  المنصات  استخدام 

 التعليم اإلليكتروني. 
 العام القادم 

وحدة تكنولوجيا  

 المعلومات 

تطوير تكنولوجيا 

 التعليم 

لتواصد   - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

عقد    - طريق  عن  البنائي  التقويم 

فصد   ةد  نهاية  قصيرة  اختبارات 

 دراسي.

تغذية راجعة من خالل تصويب   - تقديم 

 بحضورهم. أخطاء الطالب 

نهاية    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 ةد فصد دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 :   /   /   التاريخ:                     التوقيع              الخطيب محسن فكري /د: اسم منسق المادة

 
 

 



 
 

 2017-2016لعام  تقرير مقرر دراسي

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 آلة تربوية )جيتار (  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 تربية موسيقية التخصص 

 سي االولالفصل الدرا -الفرقة الرابعة  المستوى / الفرقة 

 عملي   1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ) 

 لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية الموسيقية . االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 فر)  /  (غير متوا         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

  يقوم بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة  القائمين بالتدريسعدد

 المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 طالب 57 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

االمتحان نتيجة 

 

    %98.24 (   56ناجح عدد  )  

 %1.75  ( 1)   ضعيف عدد

  النسبة المئوية % للناجحين طبقا

 للتقديرات الحاصلين عليها

 21( .  %24.56جدا ) جيد 14 (. %8.77ممتاز )  5

 ( . %28.07مقبول )16(.   %36.84جيد )

 تدريس المقرر: -2

زف سلم )دو / ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع - تم تدريسها التى الموضوعات

 باالربيج( .

دا وهبوطا / ص علي أوكتافين صعو عزف سلم ) ال -

 باألربيج(

زف سللم )صلول / ك عللي أوكتلافين صلعودا وهبوطلا ع -

 باالربيج(

زف سلم )مي / ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع -

 .باالربيج(

زف مقطوعات عربية وغربية  متدرجة في الصعوبة ع -

 وإتقان آداء صوت الباص أثناء العزف.

 عزف مقطوعة دويتو . -

 تم تدريس المحتوى بالكامل األساسي المقرر من المحتوى تدريسه تم لما%

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية البيان العملي  اساليب التعليم والتعلم

  . استراتيجية  لعب األدوار 

  . استراتيجية التعلم ا لتعاونى 



 
 .استراتيجية الحوار والمناقشة 

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

( غير  -درجة محدودة ) ( متوافرة ب -متوافرة )  ) / (  العلمية  المراجع

 متوافرة

(    -رجة محدودة  ) (متوافرة بد -) / (متوافرة   )     الوسائل المعينة

 غير متوافرة

(     -ودة ) بدرجة محد متوافرة  ( -)  متوافرة   ) / ( المستلزمات والخامات

 غير متوافرة

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %      77.38     نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 حاضرة االولى.المقرر شفهيا فى الممناقشة نوصيف  - مقترحات تحسين المقرر -6

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات    ا -

 صغيرة 

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر م -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات    ا -

 صغيرة 

 اقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.من -

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر م -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف 

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 ال يوجد

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت 

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

تطوير محتوى 

 المقرر

راعاة الفروق الفردية من م -

خالل تجهيز جزء اثرائى 

بالمقررللطالب المتفوقين وجزء 

 عالجى للطالب الضعاف .

 أستاذ المادة . قبل بداية التيرم .

تطويرطرق 

 تدريس المقرر

لتدريس التعاونى من خالل ا -

تقسيم الطالب لمجموعات     

 صغيرة 

 أستاذ المادة . أثناء التدريس .

     

 :   /   /   لتاريخا:                       التوقيع            أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة
 

 



 
 م 2018-2017لعام  دراسيتقرير مقرر 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 آلة تربوية )جيتار (  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 تربية موسيقية التخصص 

 لفصل الدراسي االولا -الفرقة الرابعة  المستوى / الفرقة 

 عملي   1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ) 

 لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية الموسيقية .  االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 افر)  /  (غير متو         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 يقوم بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة عدد القائمين بالتدريس 

 المعاونة .
 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 44 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 طالب 43 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

االمتحان نتيجة 

 

    %100 (   43ناجح عدد  )  

 %2.32       (   1)     غائب عدد

  المئوية % للناجحين طبقا النسبة

 للتقديرات الحاصلين عليها

 9( .  %34.88جدا ) جيد 15 (. %9.30ممتاز )  4

 ( . %34.88مقبول )15(.   %20.93جيد )

 تدريس المقرر: -2

زف سلم )دو / ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع - تم تدريسها التى الموضوعات

 باالربيج( .

افين صعودا وهبوطا أوكتعزف سلم ) ال / ص علي  -

 باألربيج(

زف سللم )صلول / ك عللي أوكتلافين صلعودا وهبوطلا ع -

 باالربيج(

زف سلم )مي / ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع -

 .باالربيج(

زف مقطوعات عربية وغربية  متدرجة في الصعوبة ع -

 وإتقان آداء صوت الباص أثناء العزف.

 عزف مقطوعة دويتو . -

األساسي  من المحتوى تدريسه تم لما%

 المقرر

 تم تدريس المحتوى بالكامل

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 المقرر

100% 

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية البيان العملي  اساليب التعليم والتعلم

  . استراتيجية  لعب األدوار 



 
  . استراتيجية التعلم ا لتعاونى 

 .استراتيجية الحوار والمناقشة 

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

( غير  -درجة محدودة ) ( متوافرة ب -متوافرة )  ) / (  العلمية  المراجع

 متوافرة

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

 غير متوافرة

(     -ودة ) بدرجة محد متوافرة  ( -)  متوافرة   ) / ( المستلزمات والخامات

 غير متوافرة

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %      81.88     نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 االولى.صيف المقرر شفهيا فى المحاضرة مناقشة نو - مقترحات تحسين المقرر -6

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات    ا -

 صغيرة 

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر م -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات    ا -

 صغيرة 

 اقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.من -

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر م -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف 

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 ال يوجد

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت 

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

تطوير محتوى 

 المقرر

راعاة الفروق الفردية من م -

خالل تجهيز جزء اثرائى 

بالمقررللطالب المتفوقين وجزء 

 عالجى للطالب الضعاف .

 أستاذ المادة . قبل بداية التيرم .

تطويرطرق 

 تدريس المقرر

لتدريس التعاونى من خالل ا -

تقسيم الطالب لمجموعات     

 صغيرة 

 أستاذ المادة . أثناء التدريس .

     

 :   /   /   لتاريخا:                       التوقيع            أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 



 
 2019-2018لعام  تقرير مقرر دراسي

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 آلة تربوية )الجيتار (  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 تربية موسيقية التخصص 

 لفصل الدراسي االولا -الفرقة الرابعة  المستوى / الفرقة 

  / عملي (   1       +   (( نظري  -)   الساعات المعتمدةعدد الوحدات 

 لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية الموسيقية . االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 ر)  /  (غير متواف         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 واثنان من الهيئة المعاونة .عضو هيئة تدريس ,  عدد القائمين بالتدريس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 58 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 طالب 52 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

االمتحان نتيجة 

 

 (1005( ) 52ناجح عدد ) 

 (%0.00( ) 0راسب عدد )

  النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات

 عليهاالحاصلين 

( %17.3جدا ) جيد9 (%1.92ممتاز )1  

 (%50مقبول )26(.  %30.77جيد ) 16.

 تدريس المقرر: -2

زف سلم )دو ك علي أوكتافين صعودا ع - تم تدريسها التى الموضوعات

 وهبوطا باالربيج( .

زف سلم ) ال ص علي أوكتافين صعودا ع -

 وهبوطا باألربيج(

ل ك علللللي أوكتللللافين عللللزف سلللللم )صللللو -

 صعودا وهبوطا باالربيج(

زف سلم )مي ص علي أوكتافين ع -

 .صعودا وهبوطا باالربيج(

زف مقطوعات عربية وغربية  متدرجة ع -

في الصعوبة وإتقان آداء صوت الباص 

 أثناء العزف.

 %100 األساسي المقرر من المحتوى تدريسه تم لما%

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %100 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية البيان العملي  اساليب التعليم والتعلم

  . استراتيجية  لعب األدوار 

  . استراتيجية التعلم ا لتعاونى 

 .استراتيجية الحوار والمناقشة 

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3



 
درجة ( متوافرة ب -متوافرة )  ) / (  العلمية  المراجع

 غير متوافرة ( -محدودة ) 

رجة (متوافرة بد -) / (متوافرة   )     الوسائل المعينة

 غير متوافرة   ( -محدودة  ) 

درجة ب متوافرة  ( -)  متوافرة   ) / ( المستلزمات والخامات

 متوافرةغير     ( -محدودة ) 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %      83.23     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

ضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب أو و - مقترحات تحسين المقرر -6

 المذكرة .

لتدريس التعاونى من خالل تقسيم ا -

 الطالب لمجموعات     صغيرة 

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء م -

بالمقرر للمتفوقين وجزء اثرائى 

 عالجى بالمقرر للضعاف

  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

ضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب أو و -

 المذكرة .

لتدريس التعاونى من خالل تقسيم ا -

 الطالب لمجموعات     صغيرة 

جزء  الفروق الفردية من خاللمراعاة  -

اثرائى بالمقرر للمتفوقين وجزء 

 عالجى بالمقرر للضعاف

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 ال يوجد

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت 

 التطوير
 توصيف التطوير

توقيت 

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ

تطوير تنفيذ 

 المقرر

ضع توصيف المقرر فى بداية و -

 الكتاب أو المذكرة 

بداية 

 التيرم .

 أستاذ المادة .

 

تطوير 

محتوى 

 المقرر

راعاة الفروق الفردية من م -

خالل جزء اثرائى بالمقرر 

للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر 

 للضعاف

قبل بداية 

 التيرم .

 أستاذ المادة .

 

 :   /   /لتاريخا       :           التوقيع                       أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة



 
 

 2017-2016لعام  تقرير مقرر دراسي

 قسم / التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة تربوية )جيتار (  اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي    1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة •

 لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية الموسيقية . االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 )  /  (غير متوافر          متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

من   عدد القائمين بالتدريس  • واثنان   , تدريس  هيئة  عضو  بالتدريس  الهيئة يقوم 

 المعاونة . 

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب  57 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  57 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

    % 98.24 (   56ناجح عدد  )  

 % 1.75  ( 1)   ضعيف عدد 

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها للتقديرات 

5  ( ) جيد  14 %(.  8.77ممتاز  .   24.56جدا   )%21  

 %( .  28.07مقبول )16%(.   36.84جيد )

 تدريس المقرر:  -2

وهبوطا   - تم تدريسها التى الموضوعات  صعودا  أوكتافين  علي  ك   / )دو  سلم  عزف 

 باالربيج( . 

وهبوطا   - صعودا  أوكتافين  علي  ص   / ال   ( سلم  عزف 

 باألربيج( 

عزف سلم )صول / ك عليي أوكتيافين صيعودا وهبوطيا   -

 باالربيج(

وهبوطا   - صعودا  أوكتافين  علي  ص   / )مي  سلم  عزف 

 . باالربيج(

عزف مقطوعات عربية وغربية  متدرجة في الصعوبة  -

 وإتقان آداء صوت الباص أثناء العزف. 

 عزف مقطوعة دويتو .  -

 تم تدريس المحتوى بالكامل  األساسي المقرر  من المحتوى تدريسه تم لما%

 % 100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر 

 % 85 لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية البيان العملي ▪ اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية  لعب األدوار .  ▪

 استراتيجية التعلم ا لتعاونى .  ▪



 
 استراتيجية الحوار والمناقشة. ▪

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

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

 متوافرة 

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

 غير متوافرة 

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

 غير متوافرة 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -4

 %       77.38     نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -5

 مناقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.  - مقترحات تحسين المقرر  -6

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات        -

 صغيرة  

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر   -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

العام  في مقترحات التطويرمن   تنفيذه ما تم -8

 السابق 

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات        -

 صغيرة  

 مناقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.  -

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر   -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف 

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت  

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير 

محتوى  تطوير 

 المقرر

من   - الفردية  الفروق  مراعاة 

اثرائى   جزء  تجهيز  خالل 

وجزء  المتفوقين  بالمقررللطالب 

 عالجى للطالب الضعاف .

 أستاذ المادة .  قبل بداية التيرم . 

تطويرطرق  

 تدريس المقرر 

خالل   - من  التعاونى  التدريس 

لمجموعات      الطالب  تقسيم 

 صغيرة  

 أستاذ المادة .  أثناء التدريس . 

     

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع             أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة
 

 



 
 م  2018-2017لعام  تقرير مقرر دراسي

 الموسيقية قسم / التربية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة تربوية )جيتار (  اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي    1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة •

 لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية الموسيقية .  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 )  /  (غير متوافر          متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

يقوم بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة   عدد القائمين بالتدريس  •

 المعاونة . 
 

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب  44 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  43 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

     % 100 (   43ناجح عدد  )  

 % 2.32       (   1)     غائب عدد 

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها 

جيد   9%( .   34.88جدا ) جيد  15 %(.  9.30ممتاز )   4

 %( . 34.88مقبول )%15(.   20.93)

 تدريس المقرر:  -2

وهبوطا   - تم تدريسها التى الموضوعات  صعودا  أوكتافين  علي  ك   / )دو  سلم  عزف 

 باالربيج( . 

وهبوطا   - صعودا  أوكتافين  علي  ص   / ال   ( سلم  عزف 

 باألربيج( 

أوكتيافين صيعودا وهبوطيا عزف سلم )صول / ك عليي   -

 باالربيج(

وهبوطا   - صعودا  أوكتافين  علي  ص   / )مي  سلم  عزف 

 . باالربيج(

عزف مقطوعات عربية وغربية  متدرجة في الصعوبة  -

 وإتقان آداء صوت الباص أثناء العزف. 

 عزف مقطوعة دويتو .  -

المحتوى تدريسه تم لما% األساسي   من 

 المقرر

 بالكامل تم تدريس المحتوى 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100 % 

 % 85 لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية البيان العملي ▪ اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية  لعب األدوار .  ▪



 
 استراتيجية التعلم ا لتعاونى .  ▪

 استراتيجية الحوار والمناقشة. ▪

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

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

 متوافرة 

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

 غير متوافرة 

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

 غير متوافرة 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -4

 %       81.88     نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -5

 مناقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.  - مقترحات تحسين المقرر  -6

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات        -

 صغيرة  

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر   -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق 

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات        -

 صغيرة  

 مناقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.  -

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر   -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف 

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت  

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير 

محتوى  تطوير 

 المقرر

من   - الفردية  الفروق  مراعاة 

اثرائى   جزء  تجهيز  خالل 

وجزء  المتفوقين  بالمقررللطالب 

 عالجى للطالب الضعاف .

 أستاذ المادة .  قبل بداية التيرم . 

تطويرطرق  

 تدريس المقرر 

خالل   - من  التعاونى  التدريس 

لمجموعات      الطالب  تقسيم 

 صغيرة  

 أستاذ المادة .  أثناء التدريس . 

     

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع             أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 



 
 2019-2018لعام  تقرير مقرر دراسي

 الموسيقية قسم / التربية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة تربوية )الجيتار (   اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي    1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة •

 لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية الموسيقية . االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 )  /  (غير متوافر          متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

 عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة المعاونة . عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب  58 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  52 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

 ( 1005( ) 52ناجح عدد ) 

 %( 0.00( ) 0راسب عدد )

للتقديرات  • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها 

  1 ( جدا  جيد 9 %(1.92ممتاز 

(17.3.  )%16  ( %(.  30.77جيد 

 %( 50)مقبول 26

 تدريس المقرر:  -2

أوكتافين   - تم تدريسها التى الموضوعات  علي  ك  )دو  سلم  عزف 

 صعودا وهبوطا باالربيج( .

أوكتافين   - علي  ص  ال   ( سلم  عزف 

 صعودا وهبوطا باألربيج( 

عييزف سييلم )صييول ك علييي أوكتييافين  -

 صعودا وهبوطا باالربيج(

أوكتافين    - علي  ص  )مي  سلم  عزف 

 .باالربيج(صعودا وهبوطا 

عزف مقطوعات عربية وغربية    -

متدرجة في الصعوبة وإتقان آداء  

 صوت الباص أثناء العزف.

المحتوى تدريسه تم لما% األساسي   من 

 المقرر

100 % 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100 % 

 % 100 لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية البيان العملي ▪ والتعلم اساليب التعليم  

 استراتيجية التعلم ا لتعاونى .  ▪

 استراتيجية الحوار والمناقشة. ▪



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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

(  العلمية  المراجع  /  (   ( بدرجة (    -متوافرة  متوافرة 

 ( غير متوافرة  -محدودة ) 

)      الوسائل المعينة  (متوافرة     / بدرجة   -)  (متوافرة 

 (   غير متوافرة -محدودة  ) 

(  المستلزمات والخامات   / بدرجة   متوافرة  (  -)   متوافرة   ) 

 (    غير متوافرة -محدودة ) 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -4

 %       83.23     لمقرر نتيجة تقويم الطالب  -5

وضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب    - مقترحات تحسين المقرر  -6

 أو المذكرة . 

تقسيم    - خالل  من  التعاونى  التدريس 

 الطالب لمجموعات     صغيرة 

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء   -

وجزء  للمتفوقين  بالمقرر  اثرائى 

 عالجى بالمقرر للضعاف 

إن   ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق 

وضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب    -

 أو المذكرة . 

تقسيم    - خالل  من  التعاونى  التدريس 

 الطالب لمجموعات     صغيرة 

مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء   -

وجزء  للمتفوقين  بالمقرر  اثرائى 

 عالجى بالمقرر للضعاف 

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي  من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

مجاالت  

 التطوير 
 توصيف التطوير 

توقيت  

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ 

تطوير تنفيذ  

 المقرر

فى   - المقرر  توصيف  وضع 

 بداية الكتاب أو المذكرة 

بداية  

 التيرم . 

 أستاذ المادة . 

 

تطوير  

محتوى  

 المقرر

من   - الفردية  الفروق  مراعاة 

بالمقرر  اثرائى  جزء  خالل 

عالجى  وجزء  للمتفوقين 

 بالمقرر للضعاف 

قبل بداية  

 التيرم . 

 أستاذ المادة . 

 

 :   /   /التاريخ:                   التوقيع                        أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 



 
 2020-2019لعام  تقرير مقرر دراسي

 قسم / التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 آلة تربوية )الجيتار (   اسم المقرر ورمزة الكودى  •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي    1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة •

 الموسيقية .لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 )  /  (غير متوافر          متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  •

 عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة المعاونة . عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 طالب  64 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 طالب  64 االمتحان عدد الطالب اللذين أدوا  •

 االمتحان  نتيجة•

 

 ( % 100( ) 64ناجح عدد ) 

 %( 0.00( ) 0راسب عدد )

للتقديرات  • طبقا  للناجحين  المئوية %  النسبة 

 الحاصلين عليها 

  17( جدا  د جي20( % 26.6ممتاز 

مقبول  14  %(.20.3جيد )  %13( .31.3)

(21.9 )% 

 تدريس المقرر:  -12

سلم )دو ك علي أوكتافين صعودا عزف    - تم تدريسها التى الموضوعات 

 وهبوطا باالربيج( . 

أوكتافين   - علي  ص  ال   ( سلم  عزف 

 صعودا وهبوطا باألربيج( 

عييزف سييلم )صييول ك علييي أوكتييافين  -

 صعودا وهبوطا باالربيج(

أوكتافين    - علي  ص  )مي  سلم  عزف 

 .صعودا وهبوطا باالربيج(

عزف مقطوعات عربية وغربية    -

قان آداء  متدرجة في الصعوبة وإت 

 صوت الباص أثناء العزف.

المحتوى تدريسه تم لما% األساسي   من 

 المقرر

100 % 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100 % 

 % 100 لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى



 
 استراتيجية البيان العملي ▪ اساليب التعليم والتعلم 

 استراتيجية  لعب األدوار .  ▪

 استراتيجية التعلم ا لتعاونى .  ▪

 استراتيجية الحوار والمناقشة. ▪

 استراتيجية التعليم االلكترونى . ▪

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -13

(   العلمية  المراجع  /  (   ( بدرجة (    -متوافرة  متوافرة 

 ( غير متوافرة  -محدودة ) 

)      الوسائل المعينة  (متوافرة     / بدرجة    -)  (متوافرة 

 (   غير متوافرة -محدودة  ) 

( المستلزمات والخامات   / بدرجة   متوافرة  (  -)   متوافرة   ) 

 (    غير متوافرة -محدودة ) 

 قيود ادارية وتنظيمية :  -14

 %       83.23     لمقرر نتيجة تقويم الطالب  -15

الكتاب    - مقترحات تحسين المقرر  -16 بداية  فى  المقرر  توصيف  وضع 

 أو المذكرة . 

تقسيم    - خالل  من  التعاونى  التدريس 

 الطالب لمجموعات     صغيرة 

جزء    - خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

وجزء   للمتفوقين  بالمقرر  اثرائى 

 عالجى بالمقرر للضعاف 

 ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

 إن وجدت( 

 

 من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18

 العام السابق  في

الكتاب    - بداية  فى  المقرر  توصيف  وضع 

 أو المذكرة . 

تقسيم    - خالل  من  التعاونى  التدريس 

 الطالب لمجموعات     صغيرة 

جزء    - خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

وجزء   للمتفوقين  بالمقرر  اثرائى 

 عالجى بالمقرر للضعاف 

 من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -19

 هي واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -20

مجاالت  

 التطوير 
 توصيف التطوير 

توقيت  

 التطوير 
 المسئول عن التنفيذ 

تطوير تنفيذ  

 المقرر

فى   - المقرر  توصيف  وضع 

 بداية الكتاب أو المذكرة 

بداية  

 التيرم . 

 أستاذ المادة . 

 

تطوير  

محتوى  

 المقرر

من   - الفردية  الفروق  مراعاة 

بالمقرر  اثرائى  جزء  خالل 

عالجى  وجزء  للمتفوقين 

قبل بداية  

 التيرم . 

 أستاذ المادة . 

 



 
 بالمقرر للضعاف 

 :   /   /التاريخ:                   التوقيع                        أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 



 
 (2017-2016تقرير مقرر دراسي )

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف جماعي أوركسترالي وقيادة اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة   الفرقة •

 ( عملي 2نظري + ) (-) عدد الوحدات  •

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 57 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % 100( 57) ناجح عدد 

 %0.00راسب عدد )صفر( 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

(52.63  )%30( جداً 17%(  29.82ممتاز،  جيد 

 مقبول 3%( 5.26جيد، )%7( 12.28)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعرف على قواعد العزف الجماعي األُوركسترالي.  - للمقرراألساسي  من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب القيادة للعمل الجماعي األُوركسترالي.   -

 دراسة علم اآلالت الموسيقية وأنواعها.  -

إختيار مجموعة من األعمال األُوركسترالية من خالل أُستاذ  -

 المادة. 

 % 100<  بالتدريس بمحتوى المقررمدى التزام القائمين 

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 لعب األدوار. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية حل المشكالت. 

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 75.81         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



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

مناقشةةة توصةةيف المقةةرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 السابقالعام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

مناقشةةة توصةةيف المقةةرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

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

 القادم:التطوير للمقرر للعام  خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

التدريس التعاوني من خالل تقسيم 

 الطالب إلى مجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

خالل   - من  راجعة  تغذية  تقديم 

 تصويب أخطاء الطالب. 

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب            التوقيع:                      التاريخ:   /   /     /اسم منسق المادة: د

  



 
 (2018-2017تقرير مقرر دراسي )

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف جماعي أوركسترالي وقيادة اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة  الفرقة  •

 ( عملي 2نظري + ) (-) عدد الوحدات   •

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 44 الملتحقين بالمقرر  الطالبعدد  •

 طالب 43 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % 100( 43) ناجح عدد 

 %2.27( 1غائب عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

(34.88  )%15 ( جيد  19%(  44.18ممتاز، 

 مقبول2%( 4.65جيد، )7%( 16.27جداً)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعرف على قواعد العزف الجماعي األُوركسترالي.  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب القيادة للعمل الجماعي األُوركسترالي.   -

 دراسة علم اآلالت الموسيقية وأنواعها.  -

إختيار مجموعة من األعمال األُوركسترالية من خالل أُستاذ  -

 المادة. 

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 لعب األدوار. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية حل المشكالت. 

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %83.42          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



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

المقةةرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة مناقشةةة توصةةيف -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

مناقشةةة توصةةيف المقةةرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 التنفيذ المسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

التدريس التعاوني من خالل تقسيم 

 الطالب إلى مجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل  إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 

تغذية    - خالل تقديم  من  راجعة 

 تصويب أخطاء الطالب. 

الطالب   - رضاء  استبيان  توزيع 

 نهاية كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب            التوقيع:                      التاريخ:   /   /     /اسم منسق المادة: د

 

 

  



 
 (2019-2018تقرير مقرر دراسي )

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف جماعي أوركسترالي وقيادة اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة  الفرقة  •

 ( عملي 2نظري + ) (-) عدد الوحدات   •

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 58 الملتحقين بالمقرر  الطالبعدد  •

 طالب 52 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % 100( 52) ناجح عدد 

 %0.00راسب عدد )صفر( 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

(40.38  )%21  ( جداً  22%(  42.30ممتاز،  جيد 

 جيد،  %9( 17.30)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعرف على قواعد العزف الجماعي األُوركسترالي.  -  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب القيادة للعمل الجماعي األُوركسترالي.   -

 دراسة علم اآلالت الموسيقية وأنواعها.  -

إختيار مجموعة من األعمال األُوركسترالية من خالل أُستاذ  -

 المادة. 

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 لعب األدوار. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية حل المشكالت. 

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 84.62         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



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

المقرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة مناقشة توصيف  -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

مناقشة توصيف المقرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

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

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

تقسيم   - خالل  من  التعاوني  التدريس 

 الطالب إلى مجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل   - إلكترونية  مجموعة  بناء 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

راجعة من خالل تصويب  تقديم تغذية    -

 أخطاء الطالب.

نهاية    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب            التوقيع:                      التاريخ:   /   /     /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (2020-2019تقرير مقرر دراسي )

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف جماعي أوركسترالي وقيادة اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الرابعة  الفرقة  •

 ( عملي 2نظري + ) (-) عدد الوحدات   •

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 محسن فكري الخطيب  /د عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 طالب 64 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 64 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 % 100( 64) ناجح عدد 

 %0.00راسب عدد )صفر( 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   •

 عليها

(53.13  )%34  ( جداً   21%(  32.81ممتاز،  جيد 

 جيد،   %9( 14.06)

 تدريس المقرر:  -12

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 التعرف على قواعد العزف الجماعي األُوركسترالي.  -  األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 التعرف على أساليب القيادة للعمل الجماعي األُوركسترالي.   -

 دراسة علم اآلالت الموسيقية وأنواعها.  -

إختيار مجموعة من األعمال األُوركسترالية من خالل أُستاذ  -

 المادة. 

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 لعب األدوار. اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاوني. 

 استراتيجية حل المشكالت. 

 استراتيجية البيان العملي.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 التعليم اإلليكتروني. 

 أعمال السنة.  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان العملي.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -13

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -14

 % 84.62         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15



 
 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -16

مناقشة توصيف المقرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

 األولى.توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة -1 العام السابق في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18

مناقشة توصيف المقرر  ةةفهياً مةةع الطةةالب فةةي المحاضةةرة -2

 األولى.

 استخدام العروض العملية والتدريس العملي مبا رة. -3

 ال يوجد  هي واألسباب(  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -19

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

طرق تدريس  

 المحتوى

تقسيم   - خالل  من  التعاوني  التدريس 

 الطالب إلى مجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

من  - بدال  التعليمية  المنصات  استخدام 

 التعليم اإلليكتروني. 
 وحدة تكنولوجيا المعلومات  العام القادم 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم

لتواصل  بناء   - إلكترونية  مجموعة 

 الطالب مع أستاذ المادة
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تقويم  

 المقرر

تقديم تغذية راجعة من خالل تصويب    -

 أخطاء الطالب.

نهاية    - الطالب  رضاء  استبيان  توزيع 

 كل فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 محسن فكري الخطيب            التوقيع:                      التاريخ:   /   /     /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 



 
 م2016/2017تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ( كونتراباصعزف اله ثانية أوغناء )  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 التربية الموسيقية التخصص 

 ثانيفصل الدراسي الال - رابعةالالفرقة  المستوى / الفرقة 

 ( عملي2نظري + ) (-) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  

 إختيار مجلس قسم التربية الموسيقيةلجنة ثالثية من  االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 وعضو هيئة معاونةة تدريس يئعضو ه عدد القائمين بالتدريس 

 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 لجميع الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب

 التخصصات

 طالب 57

 طالب 6 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 االمتحان نتيجة 

 

 %83.33( 5) ناجح عدد 

 %16.66  (1عدد ) غائب 

 النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات 

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0.00ممتاز، ) 1( 16.66%)

 مقبول 3( %50جيد، ) 1( 16.66%)

  تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 .األربيج( + Two Octaves) الكبير bسى سلم اداء األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 خدامواست للقوس المختلفة االساليب باستخدام الكبير bسى سلم اداء

 . متنوعة ايقاعات

 . Double bass كتاب من تمرين

 . اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع

 . Belly كتاب من تمرين

 اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة إستراتيجية - اساليب التعليم والتعلم

 العملي البيان إستراتيجية  -

 )   ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 عملي(   √أعمال فصلية    )  (  √) 

 

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  ( √) العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  ( √)) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  ( √)) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة



 
 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 81         نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 الفروق الفردية من خالل جزء اثرائي بالمقرر للطالبمراعاة  - مقترحات تحسين المقرر -6

 المتفوقين وجزء ابسط للطالب الضعفاء.

 توفير مكتبة سمعية. -

 مضبوطة(التوفير اآلالت ) -

 ال توجد إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 في المحاضرة االولى .توزيع توصيف المقرر على الطالب  -

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى. -

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 الدراسى الفصل اثناء االجازات كثرة

  المحاضرة عن المتكرر الطالب غياب

 كفايته وعدم الدراسى الفصل مدة قصر

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

   

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
 للمقررمن خالل عقدالتقويم البنائى المستمر 

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

 م.م/مروة نصار –د/ هشام عزت عقل : اسم منسق المادة

 

    / :   /  التاريخ:                       التوقيع                                         

  



 
 م2017/2018دراسيتقرير مقرر 

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ( كونتراباصعزف اله ثانية أوغناء )  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 التربية الموسيقية التخصص 

 ثانيفصل الدراسي الال - رابعةالالفرقة  المستوى / الفرقة 

 ( عملي2نظري + ) (-) المعتمدة عدد الوحدات / الساعات  

 إختيار مجلس قسم التربية الموسيقيةلجنة ثالثية من  االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 معاونة هيئة وعضو تدريس هيئة عضو عدد القائمين بالتدريس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

  لجميع الملتحقين بالمقرر  الطالبعدد

 التخصصات

 طالب 44

 طالب 5 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 االمتحان نتيجة 

 

 %100( 5) ناجح عدد 

 %0.00  (0راسب عدد )

 النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  1( %20( ممتاز، )26.19%)

 مقبول3( %60جيد، )1( 20%)

  تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 .األربيج( + Two Octaves) الكبير bسى سلم اداء األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 خدامواست للقوس المختلفة االساليب باستخدام الكبير bسى سلم اداء

 . متنوعة ايقاعات

 . Double bass كتاب من تمرين

 . اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع

 . Belly كتاب من تمرين

 اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة إستراتيجية - اساليب التعليم والتعلم

 العملي البيان إستراتيجية  -

 )   ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 عملي(   √أعمال فصلية    )  (  √) 

 

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  ( √) العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  ( √)) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  ( √)) ( متوافرة  المستلزمات والخامات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4



 
 % 83         نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 اثرائي بالمقرر للطالبمراعاة الفروق الفردية من خالل جزء  - مقترحات تحسين المقرر -6

 المتفوقين وجزء ابسط للطالب الضعفاء.

 توفير مكتبة سمعية. -

 مضبوطة(التوفير اآلالت ) -

 ال توجد إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة االولى . -

 توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى.مناقشة  -

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 الدراسى الفصل اثناء االجازات كثرة

  المحاضرة عن المتكرر الطالب غياب

 كفايته وعدم الدراسى الفصل مدة قصر

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

   

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوى المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
 التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد

 نهاية كل شهر اختبار قصير فى
 استاذ الماده اثناء التدريس

 م.م/مروة نصار –د/ هشام عزت عقل : اسم منسق المادة

 

    / :   /  التاريخ:                       التوقيع                                         

  



 
 م2018/2019تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ( كونتراباصعزف اله ثانية أوغناء )  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 التربية الموسيقية التخصص 

 ثانيالفصل الدراسي ال -رابعةالالفرقة  المستوى / الفرقة 

 ( عملي2نظري + ) (-) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  

 إختيار مجلس قسم التربية الموسيقيةلجنة ثالثية من  االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 معاونة هيئة وعضو تدريس هيئة عضو عدد القائمين بالتدريس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 لجميع الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب

 التخصصات

 طالب 58

 طالب 6 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 االمتحان نتيجة 

 

 %83.33( 5) ناجح عدد 

 %16.66  (1راسب عدد )

 النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات 

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %0.00ممتاز، ) 1( 16.66%)

 مقبول2( %33.33جيد، ) 2( 33.33%)

  تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 .األربيج( + Two Octaves) الكبير bسى سلم اداء األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

 خدامواست للقوس المختلفة االساليب باستخدام الكبير bسى سلم اداء

 . متنوعة ايقاعات

 . Double bass كتاب من تمرين

 . اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع

 . Belly كتاب من تمرين

 اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع

 %100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة إستراتيجية - اساليب التعليم والتعلم

 العملي البيان إستراتيجية  -

 ( نظري              )      ( شفوي )   تقويم الطالب طريقة

 عملي(   √أعمال فصلية    )  (  √) 

 

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة  ( √) العلمية  المراجع

 ) ( غير متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة  ( √)) ( متوافرة  الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 متوافرة بدرجة محدودة  ( √)) ( متوافرة  والخامات المستلزمات

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد       قيود ادارية وتنظيمية: -4



 
 % 85         نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

 مراعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائي بالمقرر للطالب - مقترحات تحسين المقرر -6

 المتفوقين وجزء ابسط للطالب الضعفاء.

 توفير مكتبة سمعية. -

 مضبوطة(التوفير اآلالت ) -

 ال توجد إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة االولى.- 

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى. -

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 الدراسى الفصل اثناء االجازات كثرة

  المحاضرة عن المتكرر الطالب غياب

 كفايته وعدم الدراسى الفصل مدة قصر

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

   

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 المقررتطوير محتوى 

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثرائى بالمقرر للطالب المتفوقين 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف

 استاذ الماده قبل تدريس المقرر

 تطوير تقويم المقرر
 التقويم البنائى المستمر للمقررمن خالل عقد

 اختبار قصير فى نهاية كل شهر
 استاذ الماده اثناء التدريس

 م.م/مروة نصار –د/ هشام عزت عقل : منسق المادةاسم 

 

    / :   /  التاريخ:                       التوقيع                                         

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي

 2017-2016لعام 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 عزف آلة تربوية )الجيتار (  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 تربية موسيقية التخصص 

 لفصل الدراسي التانىا -الفرقة الرابعة  المستوى / الفرقة 

 عملي   1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ) 

 يتم إختيار لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع 

 الموسيقية .

 وافرمت)  /  (غير          متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 يقوم بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من  عدد القائمين بالتدريس

 الهيئة المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 طالب 57 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

 (%100( ) 57ناجح عدد) االمتحان نتيجة 

  % للناجحين طبقا للتقديرات النسبة المئوية

 الحاصلين عليها

 ( %35.09جدا ) جيد20(%3.51)زممتا2

 (%12.28مقبول )7(.%49.12)جيد28

 تدريس المقرر: -2

زف سلم )فا/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع - تم تدريسها التى الموضوعات

 باالربيج( .

زف سلم ) رى/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع -

 باألربيج(

عززززف سزززلم )رى/ ك علزززي أوكتزززافين صزززعودا وهبوطزززا  -

 باالربيج(

زف سلم )سي/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا ع -

 .باالربيج(

 %100 األساسي المقرر من المحتوى تدريسه تم لما%

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

  والتعلم اساليب التعليم

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

( غير  -درجة محدودة ) ( متوافرة ب -متوافرة )  ) / (  العلمية  المراجع

 متوافرة

(    -رجة محدودة  ) (متوافرة بد -) / (متوافرة   )     الوسائل المعينة

 متوافرةغير 

(     -ودة ) بدرجة محد متوافرة  ( -)  متوافرة   ) / ( المستلزمات والخامات

 غير متوافرة

 قيود ادارية وتنظيمية : -4



 
 %     77.01      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

 اقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.من - مقترحات تحسين المقرر -6

قسيم الطالب لمجموعات     خالل تالتدريس التعاونى من  -

 صغيرة .

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر م -

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف .

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 . استراتيجية لعب األدوار 

 . استراتيجية التعلم التعاونى 

 البيان العملي استراتيجية 

 الحوار والمناقشة استراتيجية 

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 اقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.من -

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات    ا -

 صغيرة .

راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر م -

 عالجى بالمقرر للضعاف .للمتفوقين وجزء 

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 ال يوجد .

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

تطوير محتوى 

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل تجهيز  -

بالمقررللطالب المتفوقين جزء اثرائى 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف .

 قبل بداية التيرم .
 أستاذ المادة .

 

تطويرطرق 

 تدريس المقرر

التدريس التعاونى من خالل تقسيم  -

 الطالب لمجموعات     صغيرة 
 أثناء التدريس .

 أستاذ المادة .

 

 /   :   /التاريخ:                  التوقيع              أ.د / غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي

 2018-2017لعام 

 التربية الموسيقية /قسم 

 معلومات اساسية -أ 

 آلة تربوية )الجيتار ( عزف  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 تربية موسيقية التخصص 

 لفصل الدراسي التانىا -الفرقة الرابعة  المستوى / الفرقة 

 عملي   1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ) 

 يتم إختيار لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية  االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع

 الموسيقية .

 غير متوافر         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان)  /  ( 

 يقوم بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة عدد القائمين بالتدريس 

 المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 44 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب 

 طالب 43 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

االمتحان نتيجة 

 

  (%2.32)   1( وغائب عدد  %100)  43 ناجح عدد

  النسبة المئوية % للناجحين طبقا

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( . %30.23جدا ) جيد 13 (.%2.32ممتاز )1

 (%34.88مقبول )15(.%32.55جيد )14 

 تدريس المقرر: -2

 ف سلم )فا/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( عز - تم تدريسها التى الموضوعات

 ف سلم ) رى/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باألربيج(عز -

 لم )رى/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج(عزف س -

 .سلم )سي/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( عزف -

األساسي  من المحتوى تدريسه تم لما%

 المقرر

100% 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 المقرر

100% 

لموضوعات  االمتحان تغطية مدى

 المقرر

85% 

 استراتيجية لعب األدوار .  اساليب التعليم والتعلم

 . استراتيجية التعلم التعاونى 

 البيان العملي استراتيجية 

 الحوار والمناقشة استراتيجية 

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 غير متوافرة ( -درجة محدودة ) ( متوافرة ب -متوافرة )  ) / (  العلمية  المراجع

(   غير  -رجة محدودة  ) (متوافرة بد -) / (متوافرة   )     الوسائل المعينة

 متوافرة



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

 متوافرة

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %    84.72       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

وزيع استبيان رضا الطالب عن المقرر فى المحاضرة االخيرة ت - مقترحات تحسين المقرر -6

. 

لمجموعات     نى من خالل تقسيم الطالب التدريس التعاو -

 صغيرة

ى لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير فا -

 نهاية كل شهر .

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

 في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 العام السابق

لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     ا -

 صغيرة

ى ختبار قصير فالبنائى المستمر للمقرر من خالل عقد ا التقويم -

 نهاية كل شهر .

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

وزيع استبيان رضا الطالب عن المقرر فى المحاضرة االخيرة ت -

 . بسبب انشغال الطالب فى التدريب الميدانى

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير التطويرمجاالت 

تطوير طرق تدريس 

 المقرر .

لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب ا -

 لمجموعات     صغيرة
 أثناء التدريس

 أستاذ المادة .

 

 تطوير تقويم المقرر
لتقويم البنائى المستمر للمقرر من خالل ا -

 كل شهر .عقد اختبار قصير فى نهاية 
 أثناء التدريس

 أستاذ المادة .

 

 /      :   /التاريخ      :           التوقيع            أ.د / غادة حسنى اسم منسق المادة 

 

  



 
 2019-2018لعام 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 آلة تربوية )الجيتار ( عزف  اسم المقرر ورمزة الكودى 

 تربية موسيقية التخصص 

 لفصل الدراسي التانىا -الفرقة الرابعة  المستوى / الفرقة 

 عملي (   1       +   (( نظري  -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 

 يتم إختيار لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم التربية  االمتحانات  لجنة الختيار النظام المتبع

 الموسيقية .

 ر)  /  (غير متواف         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 

 يقوم بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من الهيئة  عدد القائمين بالتدريس

 المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

  طالب 58 الملتحقين بالمقرر الطالبعدد 

 طالب 52 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان 

االمتحان نتيجة 

 

  (%100) 52ناجح عدد 

  النسبة المئوية % للناجحين طبقا

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( .%30.77جدا ) جيد 16 (. %19.23ممتاز )  10

 (%1.92مقبول ) 1(.  %48.07جيد ) 25 

 المقرر:تدريس  -2

 ف سلم )فا/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( .عز - تم تدريسها التى الموضوعات

 سلم ) رى/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باألربيج( عزف -

 م )رى/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج(عزف سل -

 .لم )سي/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج(سعزف  -

ن مقطوعات عربية وغربية  متدرجة في الصعوبة وإتقا عزف -

 آداء صوت الباص أثناء العزف.

 عزف مقطوعة دويتو . -

األساسي  من المحتوى تدريسه تم لما%

 المقرر

100% 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى 

 المقرر

100% 

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية لعب األدوار .  اساليب التعليم والتعلم

 . استراتيجية التعلم التعاونى 

 البيان العملي استراتيجية 

 الحوار والمناقشة استراتيجية 

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

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

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

 افرة(   غير متو -رجة محدودة  ) (متوافرة بد -) / (متوافرة   )     الوسائل المعينة

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



 
 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %    85.11       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

 المقرر فى بداية الكتاب أو المذكرة . وضع توصيف - مقترحات تحسين المقرر -6

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     صغيرة ا -

ن راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر للمتفوقيم -

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت(

 

العام  في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 المقرر فى بداية الكتاب أو المذكرة . وضع توصيف -

 لتدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     صغيرة ا -

ن راعاة الفروق الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر للمتفوقيم -

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

هي  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب(

 ال يوجد

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت 

 التطوير
 توصيف التطوير

توقيت 

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ

تطوير تنفيذ 

 المقرر

ضع توصيف المقرر فى بداية و -

 الكتاب أو المذكرة 
 بداية التيرم .

 أستاذ المادة .

 

تطوير 

محتوى 

 المقرر

راعاة الفروق الفردية من خالل م -

جزء اثرائى بالمقرر للمتفوقين 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

قبل بداية 

 التيرم .

 أستاذ المادة .

 أ.د /غادة حسنى

 :   /   /خالتاري:                       التوقيع                أ.د /غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 2017-2016لعام 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة تربوية )الجيتار (   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي التانى -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي   1       +   (( نظري   -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

التربية   االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • يتم إختيار لجنة مشكلة من قبل مجلس قسم 

 الموسيقية . 

 )  /  (غير متوافر         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

,   عدد القائمين بالتدريس  • تدريس  هيئة  عضو  بالتدريس  من يقوم  واثنان 

 الهيئة المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 57 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 %( 100( ) 57ناجح عدد) االمتحان نتيجة •

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

) جيد 20%(3.51ممتاز)2 %(  35.09جدا 

 %( 12.28مقبول )7%(.49.12جيد)28

 تدريس المقرر:  -2

وهبوطا    - تم تدريسها  التى الموضوعات صعودا  أوكتافين  علي  ك  )فا/  سلم  عزف 

 باالربيج( . 

وهبوطا    - أوكتافين صعودا  علي  ) رى/ ص  سلم  عزف 

 باألربيج( 

وهبوطززا عزززف سززلم )رى/ ك علززي أوكتززافين صززعودا  -

 باالربيج(

وهبوطا    - صعودا  أوكتافين  علي  ص  )سي/  سلم  عزف 

 . باالربيج(

 %100 األساسي المقرر من المحتوى تدريسه تم لما%

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 اساليب التعليم والتعلم
 

 )  / (   أعمال فصلية       ) / (    عملي الطالبتقويم  طريقة

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

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

 متوافرة 

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

 غير متوافرة 

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

 غير متوافرة 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4



 
 %     77.01      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 مناقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.  - مقترحات تحسين المقرر  -6

التعاونى من خالل    - لمجموعات      التدريس  الطالب  تقسيم 

 صغيرة . 

بالمقرر   - اثرائى  الفردية من خالل جزء  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف . 

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 وجدت( 

 استراتيجية لعب األدوار . ▪

 استراتيجية التعلم التعاونى . ▪

 البيان العملي  استراتيجية ▪

 الحوار والمناقشة  استراتيجية ▪

تم -8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 مناقشة نوصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى.  -

الطالب لمجموعات       - تقسيم  التعاونى من خالل  التدريس 

 صغيرة . 

اثرائى    - الفردية من خالل جزء  الفروق  بالمقرر مراعاة 

 للمتفوقين وجزء عالجى بالمقرر للضعاف . 

يتم ما -9 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي  من 

 واألسباب( 

 ال يوجد . 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

تطوير محتوى  

 المقرر

الفردية من خالل   - الفروق  تجهيز  مراعاة 

المتفوقين   بالمقررللطالب  اثرائى  جزء 

 وجزء عالجى للطالب الضعاف .

 قبل بداية التيرم .
 أستاذ المادة .

 

تطويرطرق  

 تدريس المقرر

تقسيم   - خالل  من  التعاونى  التدريس 

 الطالب لمجموعات     صغيرة  
 أثناء التدريس . 

 أستاذ المادة .

 

 التوقيع :                  التاريخ:   /   /              أ.د / غادة حسنى:  اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي 

 2018-2017لعام 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة تربوية )الجيتار (   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي التانى -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي   1       +   (( نظري   -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

التربية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • قسم  مجلس  قبل  من  مشكلة  لجنة  إختيار  يتم 

 الموسيقية . 

 متوافر)  /  (غير           متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

الهيئة  عدد القائمين بالتدريس  • بالتدريس عضو هيئة تدريس , واثنان من  يقوم 

 المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 44 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

أدوا   • اللذين  الطالب  عدد 

 االمتحان

 طالب 43

 االمتحان نتيجة•

 

 %( 2.32)   1% ( وغائب عدد 100)  43ناجح عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  •

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( .  30.23جدا ) جيد 13 %(.2.32ممتاز )1

 %( 34.88مقبول ) 15%(.32.55جيد )14 

 تدريس المقرر:  -2

 عزف سلم )فا/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج(   - تم تدريسها  التى الموضوعات

وهبوطا    - صعودا  أوكتافين  علي  ص  رى/   ( سلم  عزف 

 باألربيج( 

 عزف سلم )رى/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( -

وهبوطا    - صعودا  أوكتافين  علي  ص  )سي/  سلم  عزف 

 . باالربيج(

المحتوى تدريسه تم لما%  من 

 المقرراألساسي 

100% 

بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 بمحتوى المقرر 

100% 

لموضوعات  االمتحان تغطية مدى

 المقرر

85% 

 استراتيجية لعب األدوار . ▪ اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاونى . ▪

 البيان العملي  استراتيجية ▪

 الحوار والمناقشة  استراتيجية ▪

 ) / (   أعمال فصلية       ) / (    عملي        الطالبتقويم  طريقة

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

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



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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %    84.72       نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

المحاضرة   - مقترحات تحسين المقرر  -6 فى  المقرر  عن  الطالب  رضا  استبيان  توزيع 

 االخيرة . 

لمجموعات     التدريس    - الطالب  تقسيم  خالل  من  التعاونى 

 صغيرة 

اختبار قصير   - للمقرر من خالل عقد  المستمر  البنائى  التقويم 

 فى نهاية كل شهر . 

 ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 إن وجدت(

 

 في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 العام السابق

تقسيم    - خالل  من  التعاونى  لمجموعات     التدريس  الطالب 

 صغيرة 

اختبار قصير   - للمقرر من خالل عقد  المستمر  البنائى  التقويم 

 فى نهاية كل شهر . 

هي  من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 واألسباب( 

المحاضرة   - فى  المقرر  عن  الطالب  رضا  استبيان  توزيع 

 االخيرة . بسبب انشغال الطالب فى التدريب الميدانى

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

تطوير طرق  

 تدريس المقرر .

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب   -

 لمجموعات     صغيرة 
 أثناء التدريس 

 أستاذ المادة .

 

تطوير تقويم  

 المقرر

البنائى    - خالل  التقويم  من  للمقرر  المستمر 

 عقد اختبار قصير فى نهاية كل شهر .
 أثناء التدريس 

 أستاذ المادة .

 

 التوقيع :                 التاريخ:   /   /               أ.د / غادة حسنى اسم منسق المادة 

 

  



 
 2019-2018لعام 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة تربوية )الجيتار (   ورمزة الكودىاسم المقرر  •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي التانى -الفرقة الرابعة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي   1       +   (( نظري   -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

قبل   االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • من  مشكلة  لجنة  إختيار  التربية يتم  قسم  مجلس 

 الموسيقية . 

 )  /  (غير متوافر         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

الهيئة  عدد القائمين بالتدريس  • من  واثنان   , تدريس  هيئة  عضو  بالتدريس  يقوم 

 المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 58 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 52 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %( 100) 52ناجح عدد 

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( .30.77جدا ) جيد 16 %(. 19.23ممتاز )  10

 %( 1.92مقبول )  1%(.  48.07جيد ) 25 

 تدريس المقرر:  -2

 عزف سلم )فا/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( .  - تدريسها تم  التى الموضوعات

 عزف سلم ) رى/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باألربيج(  -

 عزف سلم )رى/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( -

 . عزف سلم )سي/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( -

متدرجة في الصعوبة وإتقان عزف مقطوعات عربية وغربية   -

 آداء صوت الباص أثناء العزف.

 عزف مقطوعة دويتو .  -

المحتوى  تدريسه تم  لما% األساسي   من 

 المقرر

100% 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 %85 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 األدوار .استراتيجية لعب  ▪ اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاونى . ▪

 البيان العملي  استراتيجية ▪

 الحوار والمناقشة  استراتيجية ▪

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

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

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

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

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



 
 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %    85.11       نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 وضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب أو المذكرة .  - مقترحات تحسين المقرر  -6

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     صغيرة  -

للمتفوقين   - الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر  مراعاة الفروق 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن  ) المراجعين الخارجيينمالحظات  -7

 وجدت( 

 

العام   في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -8

 السابق

 وضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب أو المذكرة .  -

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     صغيرة  -

الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر    - للمتفوقين مراعاة الفروق 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

يتم ما -9 ما تنفيذه  لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -10

مجاالت  

 التطوير
 توصيف التطوير 

توقيت  

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ

تطوير تنفيذ 

 المقرر

بداية    - فى  المقرر  توصيف  وضع 

 الكتاب أو المذكرة  
 بداية التيرم .

 أستاذ المادة .

 

تطوير  

محتوى  

 المقرر

من خالل   - الفردية  الفروق  مراعاة 

للمتفوقين  بالمقرر  اثرائى  جزء 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

قبل بداية 

 التيرم .

 أستاذ المادة .

 أ.د /غادة حسنى 

 أ.د /غادة حسنى               التوقيع :                       التاريخ:   /   / :  اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2020-2019لعام 

 قسم / التربية الموسيقية

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة تربوية )الجيتار (   اسم المقرر ورمزة الكودى •

 تربية موسيقية  التخصص  •

 الفصل الدراسي التانى -الرابعة الفرقة  المستوى  / الفرقة •

 ( عملي   1       +   (( نظري   -)   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

التربية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع • قسم  مجلس  قبل  من  مشكلة  لجنة  إختيار  يتم 

 الموسيقية . 

 )  /  (غير متوافر         متوافر  ( -)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

الهيئة  عدد القائمين بالتدريس  • من  واثنان   , تدريس  هيئة  عضو  بالتدريس  يقوم 

 المعاونة .

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 طالب 64 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 64 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %( 100) 64ناجح عدد 

طبقا  • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( .37.5جدا ) جيد 24 %(. 39.1ممتاز )  25

 %( 6.3مقبول )   4%(.  17.2جيد ) 11 

 تدريس المقرر:  -12

 عزف سلم )فا/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( .  - تم تدريسها  التى الموضوعات

 علي أوكتافين صعودا وهبوطا باألربيج( عزف سلم ) رى/ ص   -

 عزف سلم )رى/ ك علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( -

 . عزف سلم )سي/ ص علي أوكتافين صعودا وهبوطا باالربيج( -

عزف مقطوعات عربية وغربية  متدرجة في الصعوبة وإتقان  -

 آداء صوت الباص أثناء العزف.

 عزف مقطوعة دويتو .  -

المحتوى  تدريسه تم  لما% األساسي   من 

 المقرر

100% 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 %100 لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 استراتيجية لعب األدوار . ▪ اساليب التعليم والتعلم

 استراتيجية التعلم التعاونى . ▪

 .البيان العملي  استراتيجية ▪

 . الحوار والمناقشة استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم االلكترونى .  ▪

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

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -13

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

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



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

 قيود ادارية وتنظيمية : -14

 %    85.11       نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15

 الكتاب أو المذكرة . وضع توصيف المقرر فى بداية  - مقترحات تحسين المقرر  -16

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     صغيرة  -

للمتفوقين   - الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر  مراعاة الفروق 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

 وجدت( 

 

العام   في من مقترحات التطوير تنفيذه ما تم -18

 السابق

 وضع توصيف المقرر فى بداية الكتاب أو المذكرة .  -

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات     صغيرة  -

للمتفوقين   - الفردية من خالل جزء اثرائى بالمقرر  مراعاة الفروق 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

يتم ما -19 ما تنفيذه  لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة -20

مجاالت  

 التطوير
 توصيف التطوير 

توقيت  

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ

تطوير تنفيذ 

 المقرر

بداية    - فى  المقرر  توصيف  وضع 

 الكتاب أو المذكرة  
 بداية التيرم .

 أستاذ المادة .

 

تطوير  

محتوى  

 المقرر

الفروق    - من خالل مراعاة  الفردية 

للمتفوقين  بالمقرر  اثرائى  جزء 

 وجزء عالجى بالمقرر للضعاف

قبل بداية 

 التيرم .

 أستاذ المادة .

 أ.د /غادة حسنى 

 أ.د /غادة حسنى               التوقيع :                       التاريخ:   /   / :  اسم منسق المادة

 



 
 م2016/2017تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )غناء غربى (    اسم المقرر ورمزة الكودى •

   التربية الموسيقية التخصص  •

 الفصل الدراسي الثانى  -رابعة الفرقة ال الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة مشكلة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/ ليلي بيومي   عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 57 لجميع التخصصات عدد الطالب الملتحقين بالمقرر •

 طالب 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

 % (  4(  )2ناجح عدد) 

 % (  0.00)   ( 0راسب عدد )

للتقديرات   • طبقا  للناجحين   % المئوية  النسبة 

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا    0.00ممتاز، )%1 (  50)

 %( مقبول 0.00جيد، ) %1( 50)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

 panofka – concone - lutgenتمرين من كتاب  1دراسة  -

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 البيان العملي.استراتيجية   -

 لعب االدوار .استراتيجية    -

 إستراتيجية التعلم األلكترونى  -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال السنة .  

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -3

 متوافر المراجع العلمية  

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد      قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 94 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



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

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

المحاضرة  - تمتنفيذهمن مقترحات التطويرفيالعام السابقما  -8 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 ال توجد   ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ماهي واألسباب(  -9

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  التطوير توصيف  مجاالت التطوير 

 تقويم المقرر 
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 وطريقة التدريس بانتظام  
 استاذ المادة نهاية التيرم 

    

 د/ ليلى بيومى مصطفى اسم منسق المادة: 

 د/ ليلى بيومى مصطفى التوقيع :                                                                         

 

 

  



 
 م2017/2018تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )غناء غربى (    اسم المقرر ورمزة الكودى •

   التربية الموسيقية التخصص  •

 الفصل الدراسي الثانى  -رابعة الفرقة ال المستوىالفرقة/   •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة مشكلة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/ ليلي بيومي   عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 44 لجميع التخصصات عدد الطالب الملتحقين بالمقرر •

 طالب 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

 % (  100(  ) 2ناجح عدد) 

 % (  0.00)   ( 0راسب عدد )

طبقا   • للناجحين   % المئوية  للتقديرات  النسبة 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    1% (   50ممتاز، )%1 (  50)

 %( مقبول 0.00%( جيد، )0.00)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

 panofka – concone - lutgenتمرين من كتاب  1دراسة  -

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 البيان العملي.استراتيجية   -

 لعب االدوار .استراتيجية    -

 إستراتيجية التعلم األلكترونى  -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال السنة .  

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -3

 متوافر المراجع العلمية  

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد      قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %94 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



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

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

المحاضرة  - ما تمتنفيذهمن مقترحات التطويرفيالعام السابق -8 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 ال توجد   ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ماهي واألسباب(  -9

  التطوير للمقرر للعام القادم:خطة  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تقويم المقرر 
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 وطريقة التدريس بانتظام  
 استاذ المادة نهاية التيرم 

    

 د/ ليلى بيومى مصطفى اسم منسق المادة: 

 د/ ليلى بيومى مصطفى التوقيع :                                                                           

  



 
 م2018/2019تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )غناء غربى (    اسم المقرر ورمزة الكودى •

   التربية الموسيقية التخصص  •

 الفصل الدراسي الثانى  -رابعة الفرقة ال المستوىالفرقة/   •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة مشكلة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/ ليلي بيومي   عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 58 لجميع التخصصات عدد الطالب الملتحقين بالمقرر •

 طالب 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

 % (  100(  ) 2ناجح عدد) 

 % (  0.00)   ( 0راسب عدد )

طبقا   • للناجحين   % المئوية  للتقديرات  النسبة 

 الحاصلين عليها

 % ( جيد جدا    0.00% ( ممتاز، )50)

 %( مقبول 0.00جيد، )%1( 50)

 تدريس المقرر:  -2

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

 panofka – concone - lutgenتمرين من كتاب  1دراسة  -

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 البيان العملي.استراتيجية   -

 لعب االدوار .استراتيجية    -

 إستراتيجية التعلم األلكترونى  -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال السنة .  

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -3

 متوافر المراجع العلمية  

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد      قيود ادارية وتنظيمية: -4

 % 95 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5



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

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

المحاضرة  - ما تمتنفيذهمن مقترحات التطويرفيالعام السابق -8 فى  الطالب  على  المقرر  توصيف  توزيع 

 االولى.

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى  -

 ال توجد   ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ماهي واألسباب(  -9

  التطوير للمقرر للعام القادم:خطة  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 تقويم المقرر 
تشجيع الطالب على تقييم المحاضرة 

 وطريقة التدريس بانتظام  
 استاذ المادة نهاية التيرم 

    

 د/ ليلى بيومى مصطفى اسم منسق المادة: 

 د/ ليلى بيومى مصطفى التوقيع :                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م2019/2020تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )غناء غربى (    اسم المقرر ورمزة الكودى •

   الموسيقيةالتربية  التخصص  •

 الفصل الدراسي الثانى  -رابعة الفرقة ال الفرقة/ المستوى •

 ( عملي 2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة مشكلة من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  النظام المتبع الختيارلجنة االمتحانات   •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/ ليلي بيومي   القائمين بالتدريس عدد  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -11

 طالب 64 لجميع التخصصات عدد الطالب الملتحقين بالمقرر •

 طالب 64 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 نتيجة االمتحان •

 

 % (  100(  ) 64ناجح عدد) 

 % (  0.00)   ( 0راسب عدد )

•   % المئوية  للتقديرات  النسبة  طبقا  للناجحين 

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  30% ( 46.87ممتاز، )%14 ( 21.87)

 مقبول  7%(10.93جيد، )%13( 20.31)

 تدريس المقرر:  -12

 %100 الموضوعات التى تم تدريسها

 التدريب على أنواع التنفس  - ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  -

 panofka – concone - lutgenتمرين من كتاب  1دراسة  -

 vaccaiمقطوعة غنائية من كتاب  1دراسة  -

 A.antichمقطوعة غنائية من 1دراسة  -

 % 100<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %  85<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

 استراتيجية الحوار والمناقشة - اساليب التعليم والتعلم

 البيان العملي.استراتيجية   -

 لعب االدوار .استراتيجية    -

 إستراتيجية التعلم األلكترونى  -

 امتحان عملى .  طريقة تقويم الطالب

 أعمال السنة .  

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -13

 متوافر المراجع العلمية  

 متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ال يوجد      قيود ادارية وتنظيمية: -14

 % 96 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15



 
 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى-1 مقترحات تحسين المقرر  -16

تقسيم  -2 خالل  من  التعاونى  لمجموعات التدريس  الطالب 

 صغيرة 

 بناء مجموعة إلكترونية للتواصل بين األستاذ والطالب-3

 ال توجد  إن وجدت( ) مالحظات المراجعين الخارجيين -17

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى-1 ما تمتنفيذهمن مقترحات التطويرفيالعام السابق -18

إلكترونية    -2 - مجموعة  األستاذ  بناء  بين  للتواصل 

 والطالب

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة ..   ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) ماهي واألسباب(  -19

 ظروف طارئة بسبب إنتشار فيروس كورونا 

  خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 طرق تدريس المحتوى 
 اإلعتماد على المناقشة والعصف الذهنى 

 العام القادم 
وحدة تكنولوجيا  

 المنصات التعليمية  المعلومات 

 تطوير تكنولوجيا التعليم 
تحويل المقرر إلى شرائح باور بوينت  

 وعروض تقديمية 
 استاذ المادة بداية التيرم

 

 المقرر  محتوى تطوير 

 

توفير مجموعة ثرية من المراجع 

 اإللكترونية للمقرر

 

 بداية التيرم

 

 أستاذ المادة

    

 د/ ليلى بيومى مصطفى اسم منسق المادة: 

 د/ ليلى بيومى مصطفى التوقيع :                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 
 م 2017/ 2016تقرير مقرر دراسي لعام  

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة أساسية )بيانو(  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الرابعة   المستوى  / الفرقة •

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

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار المتبعالنظام  •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 57 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 55  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة   •

 

 %96.36( طالب   53)   ناجح عدد 

 % 3.50( طالب   2غائب عدد )  

 (  %3.63( طالب )2راسب الئحي عدد )

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  3.63طالب تقدير امتياز بنسبة ) 2

 %(  14.54طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  8

 ( %29.09طالب تقدير جيد بنسبة ) 16

 ( %49.09طالب تقدير مقبول بنسبة  ) 27

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

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

 Twoأوكتاف    2مسافة     M/: Fa# Re#/mالتدريب علي أداء سلم   -

Octave  . 

 التدريب علي أداء تمارين تقنية لتحسين مستوى الطالب .  -

 .   Maj/:  Fa# Re#/mالتدريب على عزف سلم  -

 أوكتاف  2لمسافة   Si/M  , Sol# /mالتدريب علي أداء سلم ,  -

إلى أجزاء مع  299مصنف     Czernyتقسيم  مقطوعة  دراسات االـ   -

 التدريب علي أداء  الجزء األول منها حسب مستوى الطالب.

 : Bachالتدريب علي أداء الجزء األول من مقطوعة المؤلف"  باخ  "   -

Three  part   invention  .وتقسيمه إلى أجزاء 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 لمقررا

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 )     ( محاضرات نظرية )   √   ( تدريب عملي  اساليب التعليم والتعلم

 )     ( دراسة حالة          )      ( أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )   ( :   

 شفوي)    ( نظري              )      (   تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة



 
 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %76.64         نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 االعتماد علي التعلم التعاونى ولعب االدوار والبيان العملي. -1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 االستاذ والطالب بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين  -2

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

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . 

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

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .  -5

لمكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة والمتعثرين بمفردهم ومع التدريس ا -6

 زمالئهم . 

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 إن وجدت( )

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير  تنفيذه  ما تم  -8

 العام السابق  في

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -2

 االعتماد علي التعلم التعاونى ولعب االدوار والبيان العملي. -3

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -4

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

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب( 

 كثرة االجازات أثناء الفصل الدراسي. -1

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن. -2

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها  -3

 إنشغال الطالب بالتدريب الميداني. -4

 إنشغال االستاذ باللجان واالعمال االدارية والحفالت في الكلية  -5

 انشغال الطالب بالتدريب علي مادة المشروع الجماعي. -6

 القادم: التطوير للمقرر للعام  خطة -10

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

 مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات. 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 تقنية لعالج الضعفاء
  أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

 تطوير طرق التدريس 

 االعتماد علي التعلم التعاونى ولعب االدوار والبيان العملي.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 
التدريس المكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة والمتعثرين  

 بمفردهم 

تكنولوجيا التعليم  تطوير  

 بالمقرر 

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب 
 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 تطوير تقويم المقرر 
التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  وتعريفهم بها. 



 

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر 

                 

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                                                   

 

  

خالل   من  راجعة  تغذية  العزف تقديم  أثناء  االخطاء  تصحيح 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 تطوير تنفيذ المقرر

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في السكشن االول.

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

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



 
 م 2018/ 2017تقرير مقرر دراسي لعام 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة أساسية )بيانو(  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 الموسيقية التربية  التخصص  •

 الفرقة الرابعة   المستوى  / الفرقة •

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 44 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 42  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة •

 

 %92.85(  39)  ناجح عدد 

 %  4.54(   2غائب عدد ) 

•   % المئوية  طبقا  النسبة  للناجحين 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  7.14طالب تقدير امتياز بنسبة ) 3

 %(  4.76طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  2

 ( %38.09طالب تقدير جيد بنسبة ) 16

 ( %42.85تقدير مقبول بنسبة  ) 18

 (   %4.76طالب تقدير ضعيف بنسبة  )2

 (  %2.38طالب راسب الئحي بنسبة )1

 المقرر: تدريس  -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

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

 Twoأوكتاف    2مسافة     M/: Fa# Re#/mالتدريب علي أداء سلم   -

Octave  . 

 التدريب علي أداء تمارين تقنية لتحسين مستوى الطالب .  -

 .   Maj/:  Fa# Re#/mالتدريب على عزف سلم  -

 أوكتاف  2لمسافة   Si/M  , Sol# /mالتدريب علي أداء سلم ,  -

إلى أجزاء مع  299مصنف     Czernyتقسيم  مقطوعة  دراسات االـ   -

 التدريب علي أداء  الجزء األول منها حسب مستوى الطالب.

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 )     ( محاضرات نظرية )   √   ( تدريب عملي  اساليب التعليم والتعلم

 حالة          )      ( أنشطة فصلية )     ( دراسة 

 األعمال الفصلية )   ( :   

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة



 
 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %82.6 تقويم الطالب لمقرر نتيجة  -5

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة.  - مقترحات تحسين المقرر  -6

 استخدام العروض والتدريب العملي والتركيز علي التدريس العملي. -

 توفير آالت بيانو .  -

كل  - نهاية  في  قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 شهر.

الطالب  - عملية قصيرة بحضور  اختبارات  عقد  راجعة من خالل  تغذية  تقديم 

 وتعريفهم باخطائهم. 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

متقدم  -  مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 لضعفاء . للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج ا

ومع    - بمفردهم  والمتعثرين  البسيطة  القدرات  ذوى  للطالب  المكثف  التدريس 

 اقرانهم .

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن.  -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 إن وجدت( )

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير  تنفيذه  ما تم  -8

 العام السابق  في

 االعتماد االعتماد علي التعلم التعاوني والبيان العملي -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها . 

 المقرر في آخر سكشن.  توزيع إستبيان رضاء الطالب عن -

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب( 

 غياب الطالب المتكرر عن حضور السكشن.  -

 كثرة المحاضرات التربوية وانشغال الطالب بها .  -

 إنشغال الطالب بالتدريب الميداني. -

 انشغال الطالب بالتدريب علي مادة المشروع الجماعي -

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة-10

 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

 تطوير محتوى المقرر 

 مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات. 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 تقنية لعالج الضعفاء
 أستاذ المادة التيرمقبل بداية 

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

 تطوير طرق التدريس 

االعتماد علي  التدريس بطريقة البيان العملي والتدريس التعاونى  

 من خالل تقسيم الطالب الي مجموعات صغيرة. 

العملي   والتدريب  العروض  التدريس استخدام  علي  والتركيز 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  العملي.

التدريس المكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة والمتعثرين  

 بمفردهم ومع اقرانهم . 



 

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر 

                 

 التوقيع : د/ عبدالحميد عامر                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير تقويم المقرر 

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 وتعريفهم بها. 

 المادةأستاذ  أثناء التدريس 
العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

 تطوير تنفيذ المقرر

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن. 

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



 
 م 2019/ 2018تقرير مقرر دراسي لعام 

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 )بيانو( عزف آلة أساسية  اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الفرقة الرابعة   المستوى  / الفرقة •

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

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

 متوافرغير  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

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

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب 58 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب 55  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة  •

 

 %100( طالب  55)  ناجح عدد 

 %  1.72(  طالب   1غائب عدد ) 

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  1.81طالب تقدير امتياز بنسبة ) 1

 %(  16.36طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  9

 (34.54طالب تقدير جيد بنسبة ) 19

 (47.27طالب  تقدير مقبول بنسبة  )  26

 تدريس المقرر:  -2

 %100 تدريسهاتم  التى الموضوعات

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

 Twoأوكتاف    2مسافة     M/: Fa# Re#/mالتدريب علي أداء سلم   -

Octave  . 

 التدريب علي أداء تمارين تقنية لتحسين مستوى الطالب .  -

 .   Maj/:  Fa# Re#/mالتدريب على عزف سلم  -

 أوكتاف  2لمسافة   Si/M  , Sol# /mالتدريب علي أداء سلم ,  -

إلى أجزاء مع  299مصنف     Czernyتقسيم  مقطوعة  دراسات االـ   -

 التدريب علي أداء  الجزء األول منها حسب مستوى الطالب.

 : Bachالتدريب علي أداء الجزء األول من مقطوعة المؤلف"  باخ  "   -

Three  part   invention  .وتقسيمه إلى أجزاء 

بمحتوى   بالتدريس  القائمين  التزام  مدى 

 المقرر

100% 

 % 85  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 )     ( محاضرات نظرية )   √   ( تدريب عملي  اساليب التعليم والتعلم

 )     ( دراسة حالة          )      ( أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )   ( :   

 )    ( نظري              )      ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ) √ ( أعمال فصلية     )  √  ( عملي

 المتاحة التدريس : اإلمكانات -3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 ) ( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 



 
 )( متوافرة )√( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية: -4

 %84.11 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

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

متقدم    - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق  مراعاة 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 آخر سكشن. توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في   -

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

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم. 

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية .  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب وتعريفهم   -

 بها . 

للطال  - المكثف  ومع  التدريس  بمفردهم  والمتعثرين  البسيطة  القدرات  ذوى  ب 

 اقرانهم .

 مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 إن وجدت( )

 ال توجد 

 من مقترحات التطوير  تنفيذه  ما تم  -8

 العام السابق  في

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في أول سكشن. -

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في اول سكشن. -

 الحوار والمناقشة والبيان العملي.االعتماد علي  -

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

 وتعريفهم بنقاط ضعفهم. 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام.  -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

 ب عن المقرر في آخر سكشن. توزيع إستبيان رضاء الطال -

 ملئ تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 من مقترحات ) ما  تنفيذه لم يتم ما -9

 هي واألسباب( 

 تم التنفيذ 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة - 10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير محتوى  

 المقرر

 مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات. 

مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين 

 تقنية لعالج الضعفاء
 أستاذ المادة قبل بداية التيرم

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

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي  التدريس بطريقة البيان العملي والتدريس التعاونى  

 من خالل تقسيم الطالب الي مجموعات صغيرة. 

التدريس  علي  والتركيز  العملي  والتدريب  العروض  استخدام 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  العملي.

والمتعثرين  التدريس المكثف للطالب ذوى القدرات البسيطة 

 بمفردهم ومع اقرانهم . 

تطوير تقويم  

 المقرر

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب 

 أستاذ المادة أثناء التدريس  وتعريفهم بها. 



 

 

 إسم منسق المادة: د/ عبدالحميد عامر 

                 

 التوقيع : د/ عبدالحميد عامر                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام. 

تطوير تنفيذ 

 المقرر

 توزيع إستبيان رضاء الطالب عن المقرر في آخر سكشن. 

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



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

 قسم التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 عزف آلة أساسية بيانو اسم المقرر ورمزة الكودى•

 التربية الموسيقية  التخصص •

 األولى    المستوى  / الفرقة•

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

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

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان•

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

 المنتدبين 

 معلومات متخصصة –ب 

 

 اإلحصائيات: -1

 طالب 147 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب•

أدوا  • اللذين  الطالب  عدد 

 االمتحان

 طالب 146

 االمتحان نتيجة•

 

 %70.55( 103) ناجح عدد 

 %29.45( 43راسب عدد )

 ( %10.88طالب غياب  نسبة )   16

للناجحين  •  % المئوية  النسبة 

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها

 %( ،  0.00طالب تقدير امتياز بنسبة ) 0

 %(   0.68طالب تقدير جيد جداً  بنسبة )  1

 ( %1.30طالب تقدير جيد بنسبة ) 19

 (   %56.85طالب تقدير مقبول بنسبة  ) 83

 ( %4.10طالب تقدير ضعيف بنسبة  ) 6

 (   %2.05طالب تقدير ضعيف جداً بنسبة  ) 3

 (  %12.32طالب راسب الئحي بنسبة )  18

 تدريس المقرر: -2

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

صــول الكبيــر  –ال الصــغير   -التدريب على عزف الساللم التالية ) دو الكبير  - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

رى الصغير( صاعد وهابط باليــد اليمنــى ثــم   –فا الكبير    –مى الصغير    –

 .اليسرى ثم اإلثنين معا وعزف االربيج والكونترير  

تــدريب الطالــب علــى عــزف تمــارين للقــراءة الفوريــة مــن كتــاب   "جــون  -

 طومسون.

 تسعة تمارين من تمارين البارتوك .عزف  -

   Long Staccato-Legatoعزف خمسة تمارين من تمارين  -

 . Bayerعزف تمرينين من كتاب  -

 عزف مقطوعة شرقى .  -

 عزف مقطوعة غربى . -

 %100 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 %.  85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى



 
 البيان العملى .إستراتيجية   - اساليب التعليم والتعلم

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 إستراتيجية لعب االدوار. -

 إستراتيجية التعلم التعاوني.  -

 استراتيجية التعلم االلكترونى .  -

 )   ( نظري              )    ( شفوي تقويم الطالب طريقة

 ( عملي)  √( أعمال فصلية    )  √  

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات-3

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 ) ( غير متوافرة

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   الوسائل المعينة

 ) ( غير متوافرة 

 )√( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   المستلزمات والخامات 

 ) ( غير متوافرة

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:-4

 %86.12 نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

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

 والبيان العملي..

متقدم  مراعاة   - مستوى  ذات  مقطوعات  توزيع  خالل  من  الفردية  الفروق 

 للمتفوقين مهاريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء . 

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

االدوار  - لعب  و  التعاوني  التعلم  مثل  العملية  االستراتيجيات  علي  االعتماد 

 والبيان العملي.

 يف الطالب بعمل بحث في المقررتكل -

للطالب  - االخطاء  تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 وتعريفهم بها. 

بحضور  - العزف  أثناء  االخطاء  تصحيح  خالل  من  راجعة  تغذية  تقديم 

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

 رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخيرتوزيع استبيان  -

 ملء تقرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية  -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين-7

 وجدت 

 ال توجد 

تم-8 التطوير تنفيذه ما  مقترحات   في من 

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

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب  -

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  -

 وتعريفهم بها . 

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات ذات مستوى متقدم  -

 ريا في العزف ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء للمتفوقين مها

 تدريب الطالب علي حل المشاكل التقنية أثناء العزف.  -

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني و لعب االدوار  -

 والبيان العملي.

 مناقشة اخالقيات وضوابط الدراسة واالمتحانات مع الطالب .   -



 

المستمر للمقرر من خالل تصحيح االخطاء للطالب  التقويم البنائي -

 وتعريفهم بها. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االخطاء أثناء العزف بحضور  -

 الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تشجيع الطالب علي تقييم السكشن وطريقة التدريس بانتظام  -

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير -

 قرير المقرر وتسليمه الي وحدة ضمان الجودة بالكلية ملء ت -

 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب.  -

 هي من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما-9

 واألسباب( 

 ظروف طارئة بسبب فيروس كورونا .  -

 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

 

 إسم منسق المادة: د عبدالحميد عامر

 التوقيع : د عبدالحميد عامر                                                           

 توقيت التطوير  التطوير توصيف  مجاالت التطوير 
المسئول عن 

 التنفيذ 

تطوير تكنولوجيا  

 التعليم
تحويل المقرر الى شرائح باور بوينت وعروض  -

 تقديمية .
 أستاذ المادة بداية التيرم

تطوير محتوى  

 المقرر

مراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع مقطوعات   -

ذات مستوى متقدم للمتفوقين مهاريا في العزف  

 ومقطوعات  وتمارين تقنية لعالج الضعفاء
 قبل بداية التيرم

 أستاذ المادة

 

 أستاذ المادة أثناء التيرم  توفير مجموعة من المراجع االلكترونية  -

تطوير طرق  

 التدريس

االعتماد علي االستراتيجيات العملية مثل التعلم التعاوني و  

 لعب االدوار والبيان العملي.
 أستاذ المادة التدريس أثناء 

 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة  

 تطوير تقويم المقرر 

االخطاء   تصحيح  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائي  التقويم 

 للطالب وتعريفهم بها. 

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

 بحضور الطالب وتعريفهم بنقاط ضعفهم 

 تطوير تنفيذ المقرر

 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في السكشن االخير

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



 
  

 2017-2016تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 ثالث أعضاء هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 57 ملتحقين بالمقررعدد الطالب ال -

 57 لذين أدوا االمتحان اعدد الطالب  -

 ( % راسب   0(  %      ناحج    وعدد)      100عدد   )  نتيجة االمتحان  -

لنسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات ا -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا   15( ممتاز   )     11)    

 ( مقبول  28(جيد      )    3)  

 -:تدريس المقرر  – 2

 تدريب الطالب علي العمل الديني المقترح  م تدريسهاتالموضوعات التي  -

  تدريب الطالب علي العمل الديني المقترح لكل آلة علي حدة 

 تجميع الطالب آلداء العمل الديني كمجموعة 

  تدريب الطالب علي العمل الوطني 

  أداء الطالب للعمل الوطني منفردين 

  تدريب الطالب علي أداء العمل الوطني كمجموعة 

 ) التدريب علي كال العملين ) الديني والوطني 

  التدريب علي أداء المقطوعة اآللية 

  التدريب علي المقطوعة موزعة من قبل الطالب توزيعا آخر 

 %100 سه من المحتوي األساسي للمقررلما تم تدري % -

 %100 بمحتوي المقرر لقائمين بالتدريس امدي التزام  -

 84-60)      (    60> )      (  ية االمتحان لموضوعات المقررمدي تغط -

> )  √    (85 

 (تدريب عملي√   )     (محاضرات نظرية )    تعلمأساليب التعليم وال -

 )     ( دراسة حالة       )     ( أنشطة فصلية

 األعمال الفصلية )تذكر( :   

 )   ( نظري             )      ( شفوي تقويم الطالبطريقة  -

 عملي√    ( أعمال فصلية     )     )   √     ( 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 ال يوجد  -يود إدارية وتنظيمية:ق -4

 % 82  -تيجة تقويم الطالب للمقرر:ن -5



 
 وزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة األولي ت -1 -قترحات تحسين المقرر :م -6

 ناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة األولي م -2

 وزيع أستبيان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة األخيرة ت -3

  الحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (م -7

ه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفيذ -8

 قالساب

 وزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة األولي ت -1

 ناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة األولي م -2

 وزيع أستبيان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة األخيرة ت -3

نفيذه من مقترحات )ما هي و ما لم يتم ت -9

 األسباب (

 أنشغال الطالب في التدريب الميداني  -1

 كثرة االجازات أثناء الفصل الدراسي  -2

 -للعام القادم : خطة التطوير للمقرر -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير              مجاالت التطوير

 تطوير محتوي المقرر

مراعات الفروق الفردية من خالل تجهيز جزء 

اثراني بالمقرر للطالب المتفوقين  وجزء عالجي 

 للطالب الضعاف 

 أستاذ المادة قبل بداية الترم

تطوير طرق تدريس 

 المقرر

التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب  

 لمجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس

 تطوير المقرر

 ف المقرر في بداية الكتاب او المذكرة وضع توصي
 أستاذ المادة أثناء التدريس

توزيع أستبيان رضاء الطالب عن المقرر في 

 المحاضرة األخيرة 
 أستاذ المادة نهاية التدريس

 التوقيع :      التاريخ:    /    /  أ.د غادة حسني            المقرر: منسق  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2018-2017تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعة  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنه ثالثيه المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5

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

 ثالث أعضاء هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 44 ملتحقين بالمقررعدد الطالب ال -

 43 لذين أدوا االمتحان اعدد الطالب  -

 ( %    2.32عدد)  وغائب (  %     100عدد   )   جحنا نتيجة االمتحان  -

لنسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات ا -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا6(    % 13.95ممتاز   )   19(    44.18%)   

 مقبول 14(  %32.55جيد      )    4 (  9.30%)  

 -تدريس المقرر : – 2

 تدريب الطالب علي العمل الديني المقترح  ي تم تدريسهاالموضوعات الت -

  تدريب الطالب علي العمل الديني المقترح لكل آلة علي حدة 

 تجميع الطالب آلداء العمل الديني كمجموعة 

  تدريب الطالب علي العمل الوطني 

  أداء الطالب للعمل الوطني منفردين 

  تدريب الطالب علي أداء العمل الوطني كمجموعة 

 ) التدريب علي كال العملين ) الديني والوطني 

  التدريب علي أداء المقطوعة اآللية 

سه من المحتوي األساسي لما تم تدري % -

 للمقرر

100% 

دي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي م -

 المقرر 

100% 

 84-60)      (    60> )      (  المقررالمتحان لموضوعات مدي تغطية ا -

> )  √    (85 

 (تدريب عملي√   )     (محاضرات نظرية )    التعلمأساليب التعليم و -

 )     ( دراسة حالة       )     ( أنشطة فصلية

 )   ( نظري             )      ( شفوي طريقة تقويم الطالب -

 عملي(    √ )      ( أعمال فصلية     )     

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

 ال يوجد  -يود إدارية وتنظيمية:ق -4

 %85  -تيجة تقويم الطالب للمقرر:ن -5



 
 وزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة األولي ت -1 -قترحات تحسين المقرر :م -6

 ناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة األولي م -2

 ان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة األخيرة توزيع أستبي -3

  الحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (م -7

ه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفيذ -8

 السابق

 وزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة األولي ت -1

  ناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة األوليم -2

 ان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة األخيرة توزيع أستبي -3

نفيذه من مقترحات )ما هي و ما لم يتم ت -9

 األسباب (

 أنشغال الطالب في التدريب الميداني  -

 كثرة االجازات أثناء الفصل الدراسي  -

 -قرر للعام القادم :خطة التطوير للم -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوي المقرر

مراعات الفروق الفردية من خالل 

تجهيز جزء اثراني بالمقرر للطالب 

المتفوقين  وجزء عالجي للطالب 

 الضعاف 

 أستاذ المادة قبل بداية الترم

 تطوير طرق تدريس المقرر
التدريس التعاوني من خالل تقسيم  

 الطالب لمجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس

 تطوير تنفي المقرر

وضع توصيف المقرر في بداية الكتاب 

 او المذكرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس

توزيع أستنبيان رضاء الطالب عن 

 المقرر في المحاضرة األخيرة 
 المادةأستاذ  نهاية التدريس

 التوقيع :      التاريخ:    /    / أ.د غادة حسني            المقرر: منسق

  



 
 2019-2018تقرير مقرر دراسي

 قسم التربية الموسيقية

 -معلومات أساسية : –أ 

 مشروع التخرج اسم المقرر 1

 موسيقى التخصص 2

 الرابعة  المستوي الفرقة / 3

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

 لجنه ثالثيه النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 ثالث أعضاء هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 58 حقين بالمقررعدد الطالب الملت -

 52 ذين أدوا االمتحان عدد الطالب ال -

 عدد)     ( وراسب %  (      100عدد   ) ناجح  نتيجة االمتحان  -

لنسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات ا -

 الحاصلين عليها

)  ( جيد جدا   %0.00ممتاز   )    52(    100%)   

 ( مقبول  %0.00(جيد   )    0.00%

 -تدريس المقرر : – 2

 تدريب الطالب علي العمل الديني المقترح  تم تدريسها الموضوعات التي -

  تدريب الطالب علي العمل الديني المقترح لكل آلة علي حدة 

 تجميع الطالب آلداء العمل الديني كمجموعة 

  تدريب الطالب علي العمل الوطني 

  أداء الطالب للعمل الوطني منفردين 

  تدريب الطالب علي أداء العمل الوطني كمجموعة 

 ) التدريب علي كال العملين ) الديني والوطني 

   التدريب علي أداء المقطوعة اآللية 

سه من المحتوي األساسي لما تم تدري % -

 للمقرر

100% 

تدريس بمحتوي مين بالمدي التزام القائ -

 المقرر 

100% 

 84-60)      (    60> )      (  طية االمتحان لموضوعات المقررمدي تغ -

> )  √    (85 

 (تدريب عملي√   )     ( محاضرات نظرية )    لتعلمأساليب التعليم وا -

 )     ( دراسة حالة       )     ( أنشطة فصلية

 نظري             )      ( شفوي )   ( طريقة تقويم الطالب -

 عملي√    ( أعمال فصلية     )     )    √  ( 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

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

 متوافرة

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

 متوافرة

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

 متوافرة

 ال يوجد  -يود إدارية وتنظيمية:ق -4

 %88  -تيجة تقويم الطالب للمقرر:ن -5



 
توزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة  - -قترحات تحسين المقرر :م -6

 األولي 

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة األولي   -

توزيع أستبيان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة   -

 األخيرة 

  الحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (م -7

توزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة   - قه من مقترحات التطوير في العام السابما تم تنفيذ -8

 األولي 

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة األولي  -

توزيع أستبيان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة   -

 األخيرة 

 أنشغال الطالب في التدريب الميداني  - نفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب (ما لم يتم ت -9

 ثناء الفصل الدراسي كثرة االجازات أ -

 -لمقرر للعام القادم :لخطة التطوير  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 تطوير محتوي المقرر

مراعات الفروق الفردية من خالل تجهيز 

جزء اثراني بالمقرر للطالب المتفوقين  

 أستاذ المادة الترمقبل بداية  وجزء عالجي للطالب الضعاف 

تطوير طرق تدريس 

 المقرر

التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب  

 لمجموعات صغيرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس

 تطوير تنفي المقرر

وضع توصيف المقرر في بداية الكتاب او 

 المذكرة 
 أستاذ المادة أثناء التدريس

توزيع أستنبيان رضاء الطالب عن المقرر 

 في المحاضرة األخيرة 
 أستاذ المادة نهاية التدريس

 التوقيع :      التاريخ:    /    / أ.د غادة حسني            المقرر: منسق

 


